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Muitos de nós guardámos brinquedos de quando éramos criança. Brinquedos esses, que passam para os
nossos filhos, juntamente com as memórias que guardaram. Mas, ao que parece, os brinquedos não
deveriam passar de geração em geração.

Um brinquedo que traz felicidade
Quando somos pais é com todo o carinho que oferecemos aos nossos filhos, os brinquedos repletos de
bons momentos que passámos com eles. A nossa intenção é que esses objetos proporcionem aos
nossos filhos momentos tão bons como os que passámos com eles.
Um dos brinquedos que mais passa de pais para filhos é o lego. Contudo, os blocos de cores variadas
que os pais guardam, algumas décadas, e oferecem mais tarde aos filhos, podem vir acompanhados de
vários elementos perigosos para a saúde.
Um grupo de cientistas, da Universidade de Plymouth, em Inglaterra, testaram cerca de 200 brinquedos
de plástico usados. Nesse estudo foram procurados nove elementos perigosos possíveis de existir
nesses brinquedos. 10% desses tinham vestígios de todos os elementos testados.
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Elementos perigosos foram encontrados
Através da tecnologia de fluorescência de raio X, a equipa analisou brinquedos de vários sítios, desde
casa a lojas de produtos em 2ª mão. Foram testados vários elementos como arsénio, mercúrio, chumbo,
entre outros.
Os brinquedos antigos que mais continham estes e outros elementos perigosos foram os blocos de
construção, jogos, figuras de plástico. Os brinquedos que tinham menos vestígios desses elementos
perigosos foram bolas, io-ios, ferramentas, carros modelo e, por mais estranho que pareça, brinquedos de
banho.
Os investigadores estudaram também 26 brinquedos, simulando os efeitos que estes podem ter no
estômago, de forma a descobrir o que acontece quando as crianças põem os brinquedos na boca e os
mordem.

Cada qual com os seus brinquedos
Os pais devem preocupar-se se os velhos brinquedos forem de plástico brilhante e assim permaneçam
durante muito tempo, principalmente se forem vermelhos ou amarelos.
Nesses, existe um outro metal perigoso, o cádmio, nocivo para a saúde. Este metal só a partir de 2009 é
que passou a ter limites de segurança estabelecidos. E mesmo assim nada garante que certos
brinquedos não excedam os limites.
Portanto, rever e recordar brinquedos especiais da infância é sempre bom, mas apesar da felicidade que
esses antigos objetos possam trazer a pais e filhos, o melhor mesmo é que, cada geração tenha os seus
próprios brinquedos.
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