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Cuidados com choques elétricos 

 
A energia elétrica é uma das principais evoluções tecnológicas da humanidade. Não 
há como pensar na rotina humana sem a intervenção da energia elétrica. Por meio 
dela, tarefas que antigamente eram difíceis e onerosas, como tomar um banho quente 
ou ler um jornal à noite, hoje podem ser desempenhadas com a facilidade de um 
toque no interruptor.  
 
No entanto, manipular energia é uma tarefa que exige cuidados. Dentro das 
residências, medidas simples podem ser essenciais na prevenção de choques elétricos, 
que podem causar desde um simples formigamento, até a morte da vítima, 
dependendo da intensidade da corrente elétrica.  
 
No período chuvoso há tempestades constantes, assim há a necessidade de aumentar 
os cuidados afim de evitar acidentes. A prevenção deve ser monitorada 
constantemente. 
 
Confira algumas dicas para deixar sua casa mais segura:  
 
Instalações Elétricas  
 Evite instalações elétricas precárias ou improvisadas.  
Substitua fios, plug's, tomadas e interruptores em mau estado de conservação por 
componentes novos.  
Não sobrecarregue extensões e benjamins (T’s). 
 
 Aparelhos Elétricos  
Antes de adquirir um aparelho elétrico, verifique se a voltagem dele é compatível 
com a da residência.  
Chuveiros são os causadores dos choques elétricos mais graves dentre de uma casa. 
Sendo assim, mantenha a instalação elétrica do seu em bom estado e só mude a chave 
de temperatura se o mesmo estiver desligado. 
 
 Fiações Externas  
Nas ruas, onde as redes de maior tensão ficam expostas, os riscos aumentam ainda 
mais.  
Mantenha as árvores mais altas de sua propriedade longe dos fios elétricos, chamando 
a equipe da CEDRAP para realizar a poda sempre que necessário. 
Tome cuidado com manobras de veículos altos para não atingir postes ou fios 
elétricos.  
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Caso haja algum fio rompido em sua rua, jamais toque no mesmo e mantenha as 
crianças afastadas. Em caráter de urgência, entre em contato com a equipe da 
CEDRAP que realizará os reparos necessários. 
Lembre-se que, em caso de qualquer dúvida, um eletricista devidamente habilitado e 
identificado, deve ser consultado. 
 
Tempestades 
Em momentos de tempestades desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das 
tomadas para evitar a queima dos mesmos, esperar 5 minutos para ligar os 
equipamentos após o retorno da energia. 
Na falta de energia deixe uma lâmpada acesa para evidenciar o seu retorno. 
Observar se a intensidade da luz está apresentando alguma anormalidade, em caso de 
instabilidade favor entrar em contato com a CEDRAP. 
Durante a tempestade é possível que haja incidências de raios, recomenda-se que não 
fique próximo à janelas e portas metálicas, cerca de arame farpado, varais e àrvores. 
As antenas parabólicas devem ser desligadas do receptor. 
 


