ACIDENTES COM CRIANÇAS ENVOLVENDO
ARMAS DE FOGO: QUAIS OS RISCOS?
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Um dos fatores a ser sobrepesado quando se pretende ter uma arma de fogo em casa é o
risco de acidentes envolvendo crianças. É evidente que deve-se adotar medidas preventivas
de segurança, de modo a impedir o acesso das crianças às armas de fogo. Armas são, de
fato, instrumentos perigosos.
Mas, qual a representatividade que acidentes letais envolvendo armas de fogo, com
crianças, têm em comparação aos demais acidentes fatais? Você sabe?
Para tentar responder, o primeiro gráfico mostra a quantidade de acidentes fatais com
crianças por ano. Cada cor é representativa de um fator causal. Embora com variações
anuais, é notável a prevalência de acidentes de trânsito e de afogamentos.
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Como o objetivo é tentar precisar um pouco melhor a representatividade de ocorrências
com armas de fogo, estas foram destacadas das demais causas. Ainda, acima de cada barra
do gráfico há a porcentagem da sua representatividade.

O que podemos concluir destes dados?
Primeiro, que a quantidade de acidentes fatais envolvendo crianças - independente da
causa - é considerável, mas vem diminuindo, ano a ano. Esforços conjuntos, de pais e da
sociedade em geral, bem como iniciativas como a do site Criança Segura podem estar
contribuindo para estes números.
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Depois, que os acidentes envolvendo armas de fogo como causas fatais deste tipo de
evento dificilmente passa de 1% do total de acidentes fatais. Isso significa que, por
comparativamente pouco expressivos, não merecem atenção? Claro que não! Os cuidados
devem ser ainda maiores, pois estes números podem reduzir ainda mais. Note ainda que
só estão representados os acidentes fatais.
Os dados foram obtidos no site Criança Segura (criancasegura.org.br/). Lá há muitas dicas
para prevenção de acidentes envolvendo crianças. Quem tem filhos deve ler!
Por fim, sugiro ainda a leitura do excelente artigo da SAMYRA ZABOT sobre o cuidado com
crianças e adolescentes e armas de fogo
(https://infoarmas.com.br/cuidados-com-criancas-adolescentes-e-armas-de-fogo/).
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