NOTA TÉCNICA - PARQUINHO SEGUROS
As crianças tem necessidade de brincar, correr, escalar, rodar, balançar e fazer diversos
movimentos o tempo todo. Elas usam isso involuntariamente para se desenvolver. Subir no trepatrepa, por exemplo, é uma forma de desenvolver os músculos, habilidades de equilíbrio e de
reconhecimento do próprio corpo. Porém, nem sempre esta atividade dá certo sem uma queda ou
outra, e isso também faz parte do desenvolvimento. O problema é que a altura do equipamento,
brinquedo trepa-trepa neste exemplo, não pode ter mais que 1,5 m e o piso deve ser de absorção,
areia limpa ou borrachão. Quando a criança cai, nestas condições, é uma queda de aprendizagem
e não de dor e lesão grave.
As normas da ABNT, NBR 16071/2012- partes de 1 a 7, sobre segurança de playground
estabelecem os critérios de altura, instalação, composição, piso e manutenção dos brinquedos, de
forma que as lesões neste ambiente sejam controladas e reduzidas.
Em 2013, 62 mil crianças foram hospitalizadas vítimas de quedas, segundo o Ministério da Saúde.
Foi 49% de todas as hospitalizações por acidentes e a principal causa de hospitalização de
crianças. Mais da metade deste número é não especificado, portanto não se identifica
especificamente os locais onde as crianças se machucaram. Mas fica claro que as crianças caem
muito e precisam de locais seguros para brincar. Somente em playgrounds são aproximadamente
500 crianças hospitalizadas por quedas em parquinhos anualmente. No período de 2008 a 2013
foram 18 casos fatais por acidentes em parquinhos.
Prova de que muitos parquinhos públicos no Brasil não são seguros, são algumas imagens
mostradas na mídia:
G1, em 03/02/2016. Crianças ficam feridas após acidente em parque de escolas em Rio Preto.
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2016/02/criancas-ficamferidas-apos-acidente-em-parque-de-escolas-em-rio-preto.html
G1, em 26/09/2015. Em Santarém, criança fica ferida após cair de brinquedo em parquinho.
http://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2015/09/em-santarem-crianca-fica-ferida-aposcair-de-brinquedo-em-parquinho.html
Folha, em 29/03/2016. Acidente com balanço deixa criança gravemente ferida em Cachoeiro
http://www.folhadoes.com/noticia/2016/03/29/acidente-com-balanco-deixa-criancagravemente-ferida-em-cachoeiro.html
Domingo Espetacular, da TV Record, em 20/05/2012. Veja a situação dos parquinhos públicos por
todo o Brasil. http://noticias.r7.com/videos/veja-a-situacao-dos-parquinhos-publicos-por-todo-obrasil/idmedia/4fb99437b61c089b384db8ae.html
Terra, 22/09/2007. Acidentes com crianças em parquinhos crescem.
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1929712-EI306,00Acidentes+com+criancas+em+parquinhos+crescem.html
Um ambiente seguro e agradável para a criança também é uma motivação para os cuidadores
ficarem e acompanharem a diversão.
A criança não consegue identificar os perigos e não tem condições de cuidar dela mesma. Se é um
ambiente para brincar, não tem que expor as crianças ao risco. Se uma cidade, comunidade,
escola fornece este equipamento tão importante para o desenvolvimento da criança, também
precisa prever os aspectos mínimos de segurança para evitar as lesões.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, diz:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
....
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso,
em condições dignas de existência.
...
Portanto, é dever de todos, promover leis que garantam ambientes seguros para as crianças
brincarem com alegria e se desenvolverem com segurança.

