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RESUMO 

Objetivo: analisar o papel do enfermeiro na prevenção dos acidentes domésticos 

na infância. Método: Revisão bibliográfica na base de dados BVS, LILACS, 

BDENF, SCIELO. Resultados: Analisados 25 artigos e selecionados 10 (dez) 

artigos.  Conclusão: E de suma importância listar formas que o enfermeiro pode 

agir para a prevenção de acidentes domésticos na infância, principalmente com 

atitudes e campanhas em seus locais de trabalho. 

Palavras –chaves: Acidente Doméstico na Infância, Prevenção, Enfermeiro. 
 
 
ABSTRACT 

Objective: to analyze the role of nurses in the prevention of childhood domestic 

accidents. Method: Bibliographic review in the database VHL, LILACS, BDENF, 

SCIELO. Results: Analyzed 25 articles and selected 10 (ten) articles. 

Conclusion: It is of the utmost importance to list ways that the nurse can act to 

prevent childhood domestic accidents, especially with attitudes and campaigns in 

their work places 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considera-

se criança a pessoa com até doze anos de idade incompletos e adolescente entre 

doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 2010). É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
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lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (BRASIL,2012). 

De acordo com o Criança Segura Brasil (2018), os acidentes domésticos 

são hoje a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Todos 

os anos, cerca de 3,7 mil crianças dessa faixa etária morrem e outras 113 mil são 

hospitalizadas devido a essas causas no país. 

De acordo com França et al. (2017), o número de óbitos para menores de 

5 anos no Brasil apresentou uma importante redução: de 191.505, em 1990, para 

51.226, em 2015, segundo distribuição por idade. 

As queimaduras representam uma das principais causas de morte na 

infância, devido à sua vulnerabilidade. Constituem um dos tipos mais graves de 

trauma, na maioria dos casos acontecem no ambiente doméstico. (ARAGÃO et al, 

2012). 

Em decorrência de tais políticas foi possível observar de perto os altos 

índices de acidentes domésticos acometidos na infância. Sendo de interesse 

público e social que estes índices venham a diminuir sendo assim é 

imprescindível verificar quais são as percepções que as pesquisas realizadas por 

enfermeiros vêm desenvolvendo acerca das prevenções de acidentes domésticos 

na infância. 

 

OBJETIVO: 

Analisar o papel do enfermeiro na prevenção dos acidentes domésticos 

na infância 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, com abordagem descritiva, sendo 

que a pesquisa bibliográfica é indispensável, pois, permite que o pesquisador 

aprofunde o assunto em destaque, mediante dados publicados de diversos 

autores que retratam o assunto elencado, conforme evidencia Gil (2008). A 

principal vantagem em utilizar-se desse método é que o pesquisador possui uma 

gama de assuntos trabalhados que podem ser utilizados para dar clareza ao 

trabalho.  



A abordagem descritiva trabalha sobre os dados ou fatos colhidos da 

própria realidade, Rampazzo (2005, p.54) afirma: “A pesquisa descritiva se 

desenvolve, principalmente, nas ciências humanas e sociais, abordando aqueles 

dados e problemas que merecem ser estudados e cujo registro não consta de 

documentos ou publicações”.  Logo, a abordagem descritiva oportuniza a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador, 

sendo que este método de pesquisa tem como finalidade observar, registrar e 

analisar os fenômenos ou sistemas técnicos.  

Foram selecionadas publicações fazendo uso da Rede de Computadores 

como ferramenta de acesso e buscas nas redes de dados da SCEILO (Scientific 

Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências de Saúde) e BDENF (Banco de Dados em Enfermagem), a partir da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

 

RESULTADOS  

Após coleta dos dados, ou seja, dos trabalhos acadêmicos que 

abordavam o tema “acidentes domésticos na infância”, foi possível agrupa-los de 

acordo com os subtemas: Envenenamento, queda, afogamento, queimadura. 

Assim como aponta Lourenço (2008), acerca de envenenamento, 

descreve casos de intoxicações exógenas em crianças atendidas em uma 

unidade de emergência pediátrica do Recife (PE). Os autores afirmam que os 

medicamentos estavam envolvidos em 50,0% dos casos das intoxicações.  

Com relação à queda, Silva (2017) afirmam que entre os acidentes 

domésticos ocorridos e relatados por cuidadoras, as quedas apresentaram-se em 

maior proporção. As quedas são comumente a principal causa de lesões não 

intencionais, mas não a principal causa de morte. 

Com relação a afogamentos Szpilman (2005) declara que a cada ano, em 

média, 500.000 pessoas morrem afogadas no mundo, o afogamento é a primeira 

causa de morte do sexo masculino na faixa etária entre 5 e 14 anos. 

De acordo com Siqueira et al. (2017), as queimaduras são um grave 

problema para a saúde pública brasileira, são responsáveis por acarretar elevado 

custo com internações hospitalares. Levando-se em conta as consequências das 

queimaduras, tais como o potencial de gerar sofrimento intenso à vítima, infecção, 



desidratação, choque séptico, necessidade de tratamento fisioterapêutico, 

amputação, parada cardíaca e óbito. 

Os bebês podem se queimar no banho ou com bolsas de água quente, já 

que a pele deles é mais sensível. Também podem se queimar com aparelhos 

eletrônicos, tomadas e fios descascados. Quando mais grandes podem puxar a 

toalha da mesa e levar um banho com alimentos quentes, tocar em panelas na 

fase de experimentação, virar panelas com líquidos quentes sobre a cabeça, etc. 

 

CONCLUSÃO 

 

É imprescindível que o enfermeiro em seu local de trabalho, crie 

propostas de prevenção, intervenção através de orientações básicas de como 

lidar crianças, podendo agir para a prevenção de acidentes domésticos na 

infância, principalmente com orientação e campanhas em seus locais de trabalho.  

Contudo o referencial teórico   encontrado ainda é muito pouco , necessita 

ser mais abordado, é imprescindível que ocorram mais trabalhos acerca desta 

temática; pois a demanda de mães jovens que vem  tendo bebes é enorme, e 

muitas vezes estes não tiveram o treinamento necessário em suas vidas para 

lidar com as diversas situações de criar uma criança. 
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