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EPÍGRAFE 

 
 

Criança 
 

“Doce sorriso, alegre indagar, 
Olhos perdidos, 

Sempre a buscar. 
 

Atos sensatos, atos impensados, 
Atos sem porquês, 

Na busca de entender. 
 

Amarga tristeza 
Ao ver, adultos, que não compartilham 

Deste doce sorriso e alegre indagar. 
 

Ah, criança... Doce sorriso, alegre indagar, 
Olhos perdidos, 

Sempre a buscar, que há de encontrar?” 
 

                         
Marco Antônio Dib  
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RESUMO 
 
 
GURGEL, Allyne Karlla Cunha. Percepção de cuidadores de crianças acerca da 
prevenção de acidentes domésticos infantis: análise à luz do Modelo de Crenças 
em Saúde. 157f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 
 
A pesquisa objetivou analisar a percepção de cuidadores domiciliares de crianças de 
zero a cinco anos sobre acidentes domésticos infantis e sua influência na prevenção 
desses eventos. Estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, 
realizado junto a 20 cuidadores atendidos na Unidade de Saúde da Família do bairro 
de Cidade Nova, em Natal/Rio Grande do Norte, Brasil. Os participantes deveriam 
ter idade igual ou superior a 18 anos, ser cuidador(a) domiciliar de pelo menos uma 
criança com até cinco anos e residir na área adscrita da Unidade de Saúde da 
Família do bairro de Cidade Nova. A coleta de dados ocorreu entre março e abril de 
2013, sendo utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado. Esta etapa foi 
precedida pelas anuências da diretora da instituição de saúde onde se desenvolveu 
a investigação; da Secretaria de Saúde do Município de Natal, bem como do Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Parecer nº 
219.872 e CAAE nº 12236013.7.0000.5537. Salienta-se que se solicitou aos 
entrevistados autorização formal por meio do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Os dados foram tratados conforme a técnica do Discurso do Sujeito 
Coletivo e analisados com base em três dimensões do Modelo de Crenças em 
Saúde, referente às percepções de susceptibilidade aos acidentes domésticos 
infantis; de autoeficácia para evitar acidentes domésticos infantis e de indícios para 
a ação de prevenir acidentes domésticos na infância. Os resultados revelaram que 
todas as entrevistadas eram mulheres, e sua maioria, mães das crianças cuidadas, 
tinham entre 18 e 30 anos, com ensino médio completo e não tinham vínculo 
empregatício. Concernente à percepção de susceptibilidade, desvelou-se 
compreensão das depoentes sobre diversos tipos de acidentes, sendo estes 
considerados evitáveis. Para tanto, destacou-se ser essencial a vigilância constante 
da criança, tendo-se em vista seu alto grau de curiosidade e imaturidade. Sobre a 
percepção de autoeficácia, as participantes informaram adotar medidas preventivas, 
entretanto, relataram a ocorrência de quedas, queimaduras, choques elétricos e 
mordedura canina. Relativo ao significado atribuído aos acidentes vivenciados 
realçaram-se os sentimentos de culpa e desespero, sobretudo diante dos casos 
interpretados como graves. Quanto à última dimensão, relacionada aos indícios para 
a ação, familiares, amigos e televisão sobressaíram como as principais fontes de 
informações sobre acidentes domésticos e suas respectivas formas de prevenção. 
Conclui-se a existência de uma ampla percepção das mulheres acerca da prevenção 
de acidentes domésticos e fragilidade na atuação dos profissionais de saúde, dentre 
eles os enfermeiros, como disseminadores dessas informações. Tal fato sugere a 
necessidade de reforçar os diálogos sobre o tema e o incentivo da participação dos 
cuidadores de forma ativa na prevenção dos acidentes domésticos infantis.  
 
Descritores: Acidentes domésticos; Criança; Prevenção; Enfermagem.  
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ABSTRACT 
 
 
GURGEL, Allyne Karlla Cunha. Perception of children caregivers about 
prevention of child domestic accidents: analysis based on the Health Belief 
Model. 157f. Thesis (Master degree) - Graduate Program in Nursing, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 
 
This study aimed to analyze the perception of home caregivers of children from zero 
to five years-old on child domestic accidents and their influence in preventing these 
events. Exploratory and descriptive study with a qualitative approach, conducted with 
20 caregivers attended at the Family Health Unit of Cidade Nova in Natal/Rio Grande 
do Norte, Brazil. The participants should have age less than 18 years-old, being a 
caregiver of at least a five year-old child and living in the area ascribed of Family 
Health Unit in the neighborhood Cidade Nova. Data collection occurred between 
March and April 2013 and a semistructured interview script was used. This stage was 
preceded by the acquiescence of the director of health institution where the research 
was developed, the Health Department of the Municipality of Natal as well as the 
Ethics Committee in Research of Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
under Opinion nº 219 872 and CAAE nº 12236013.7.0000.5537. It is noted that 
respondents were asked to formal authorization by the Term of Consent. The data 
were treated according to the technique of the Collective Subject Discourse and 
analyzed based on three dimensions of the Health Belief Model, relating to 
perceptions of susceptibility to infant domestic accidents, self-efficacy to prevent 
infant and indicia domestic accidents for action of preventing domestic accidents in 
childhood. The results revealed that all the respondents were women, who, in their 
majority, they are mothers of the children they care, and predominantly they are aged 
between 18 and 30 years-old, full high school education and unemployed. 
Concerning the perception of susceptibility, it was unveiled understanding of 
deponents on various types of accidents, which are considered preventable. For this 
purpose, it was highlighted that the constant surveillance of the children is essential, 
keeping in view their high degree of curiosity and immaturity. On the perceived self-
efficacy, the participants reported adopting preventive measures; however, they 
reported experiencing falls, burns, electric shocks and dog bites. In regard to the 
meaning attributed to experienced accidents they highlighted their feelings of guilt 
and despair, particularly about the cases understood as serious. Regarding the last 
dimension analyzed, related to indications for action, family, friends and television 
were the main source of information about household accidents and their prevention 
methods; however, health professionals were rarely cited as issuers of such 
knowledge. It is concluded that there is a widespread perception of women about 
prevention of domestic accidents and the weakness in the view of health 
professionals, including nurses, as disseminators of this information. This suggests 
the need to strengthen the dialogue on the issue and encouraging the participation of 
caregivers actively in the prevention of child domestic accidents. 
 
 
Descriptores: Domestic accidents; Child; Prevention; Nursing.  
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INTRODUÇÃO 

“Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. 
Apenas dê o primeiro passo”. 

Martin Luther King 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/martin_luther_king/
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1 INTRODUÇÃO  
 

Os acidentes e violências, definidos como Causas Externas (CEs), 

configuram-se atualmente como um problema de saúde pública mundial, pois são 

responsáveis por aproximadamente cinco milhões de mortes a cada ano (WHO, 

2007). De acordo com a 10ª revisão da Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e problemas relacionados à Saúde (CID 10), as situações de morbidade e 

mortalidade oriundas de CEs estão dispostas no Capítulo XX e são classificadas 

como acidentes de transporte terrestre, quedas, agressões e intervenções legais; 

lesões autoprovocadas intencionalmente e operações de guerra (OMS, 2000).  

 Em relação ao termo “acidente”, este é definido como uma ação de caráter 

não intencional e evitável, capaz de desencadear consequências nos âmbitos físico 

e emocional. Eventos dessa natureza podem ocorrer no cenário doméstico, no 

ambiente de trabalho, no trânsito, na escola, ou até mesmo durante o lazer e a 

prática de esportes. Apesar do caráter prevenível desses acontecimentos, ainda há 

dificuldade para julgar sua intencionalidade, tornando sua interpretação 

frequentemente imprecisa (BRASIL, 2001a). Diante disso e devido ao uso 

consagrado do vocábulo “acidente” pela mídia e sociedade, optou-se utilizá-lo neste 

estudo, entretanto, desvinculando-o da conotação de imprevisibilidade. 

Nesse contexto, destacam-se as crianças, indivíduos com idade inferior a 12 

anos (BRASIL, 1990), os quais representam um dos grupos mais susceptíveis a 

diversas ocorrências desse tipo. Tal fato é justificado devido às características 

físicas, psicológicas e comportamentais do público infantil. Ademais, quanto mais 

jovens e imaturas forem as crianças, terão menor percepção de risco e coordenação 

motora, aumentando assim as chances de exposição a situações de perigo e lesões.  

Pelo fato de ser a infância um período de descobertas e exploração dos 

ambientes, nessa fase, a curiosidade constitui uma de suas principais 

características, a qual pode aumentar a vulnerabilidade aos riscos de acidentes nos 

diferentes espaços vivenciados. Para Paes e Gaspar (2005), o ambiente doméstico 

é um dos principais locais para as crianças externarem essa peculiaridade, pois é 

neste onde elas geralmente passam a maior parte do tempo. Embora seja de senso 

comum acreditar na residência como o lugar mais seguro para esse grupo 

populacional, a maioria dos acidentes infantis ocorre nas residências ou nas suas 

adjacências, de modo que, quanto mais jovem for a criança, maior será a incidência 
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desses episódios (DEL CIAMPO et al., 2011). Este último fato ocorre, pois, conforme 

as crianças crescem, adquirem mais autonomia e passam a explorar ambientes 

extradomiciliares (AMADOR et al., 2000). 

De acordo com Guimarães et al. (2003), o lar é capaz de oferecer riscos à 

segurança infantil por possuir atrativos especiais, a saber: objetos como os 

perfurocortantes, móveis, janelas, panelas contendo alimentos com alta temperatura, 

fósforos e produtos tóxicos. Como agravante, muitos desses materiais são 

organizados de modo a proporcionar fácil acesso às crianças, contribuindo 

sobremaneira para aumentar danos, os quais podem ser fatais.  

A associação dos fatores já citados contribui para a ocorrência de acidentes 

durante a infância configure-se como um problema de saúde pública, o qual requer 

atenção especial. Ratificando esse fato, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a cada ano, lesões desencadeadas por acidentes e violências são 

responsáveis por cerca de 950.000 mortes de crianças e jovens menores de 18 anos 

(WHO, 2004).  

Nos Estados Unidos, apenas no ano de 2002, aproximadamente 2.100 

indivíduos com idade inferior a 14 anos faleceram em decorrência de acidentes 

domiciliares. É importante destacar que mais de 70% destas mortes atingiram 

crianças com até quatro anos de idade (GUIMARÃES, et al., 2003). 

Em relação ao cenário nacional, no ano de 2010, foram registrados 752 casos 

de óbitos infantis desencadeados por CEs ocorridas no espaço doméstico. No 

referido período, dentre os principais tipos de acidentes que causaram a morte de 

crianças, os principais foram, respectivamente: afogamento e submersões acidentais 

(22,3%), outros riscos acidentais ao sufocamento (33,5 %), agressões (10,8%), bem 

como exposição à fumaça, fogo e chamas (8,5%) (BRASIL, 2011a). 

Nesse sentido, complementando dados acerca das frequências com as quais 

ocorrem os diversos tipos de acidentes no Brasil, a Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), cuja amostra correspondeu a 

15 mil mulheres e cinco mil crianças menores de cinco anos de idade, obteve os 

seguintes resultados: quedas (36,0%), intoxicações (19,0%), queimaduras (15,0%), 

choques elétricos (9,8%), afogamentos (7,0%), acidentes de transporte (6,0%), 

envenenamentos (3,7%), mordeduras de animais (2,2%) e esmagamentos (1,1%) 

(BRASIL, 2009). 
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Quanto às regiões brasileiras, em 2011, o sudeste apresentou um total de 

31.945 internações hospitalares de crianças entre zero a nove anos, vítimas de CEs. 

Esses números conferiram à referida região o primeiro lugar na incidência desses 

casos, com destaque para o Estado de São Paulo, o qual teve 18.694 registros. Em 

segundo lugar, aparece o nordeste, com 23.270 internações infantis, onde a Bahia 

apresentou o maior índice, notificando 6.864 internamentos. Concernente ao Rio 

Grande do Norte registraram-se 786 casos (BRASIL, 2012). 

Em relação a Natal/RN, no intervalo entre os anos de 2008 e 2012, 

identificou-se um total de 147 internações hospitalares de crianças até quatro anos, 

vítimas de eventos como quedas, queimaduras, choques elétricos, intoxicação por 

exposição a substâncias nocivas e contato com animais ou plantas venenosas 

(BRASIL, 2012). 

Frente ao exposto, convém destacar os custos diretos e indiretos advindos 

dos acidentes na infância. Sobre isso, estudo revela que a cada ano cerca 25% das 

crianças sofrem algum tipo de acidente cujo efeito compromete o desempenho de 

suas atividades cotidianas, exigindo atendimento dos serviços de saúde. No tocante 

a esses custos, nos Estados Unidos da América (EUA), anualmente são 

despendidos 17 bilhões de dólares para o tratamento de crianças acidentadas. 

Relativo ao Brasil, no ano de 2010, o custo direto para o atendimento, somente nos 

serviços públicos de saúde, equivaleu a R$ 78 milhões (CRIANÇA SEGURA, 2011). 

  Apesar dos dados referenciados, nem todos os casos de acidentes são 

notificados, pois geralmente os pais não procuram por assistência nos serviços de 

saúde. Nesse sentido, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, no ano de 

2006, identificou que, dentre os eventos ocorridos com crianças menores de cinco 

anos residentes na região nordeste, apenas 9,9% dos casos buscaram ajuda. Outro 

obstáculo para ter acesso a real incidência desses episódios diz respeito à 

subnotificação dos registros acerca dos acidentes infantis (BRASIL, 2009; TAVARES 

et al., 2013; MARTINS; ANDRADE, 2005). Diante disso, Andrade et al. (2012) 

ratificam a necessidade de se investir na melhoria da qualidade dos registros, 

contribuindo para ampliar o conhecimento epidemiológico acerca dos acidentes.  

Em relação ao Rio Grande do Norte, especificamente no maior hospital 

público de referência para o atendimento de urgência, emergência, localizado em 

Natal/RN, não existem dados específicos referentes à busca por atendimento para 

crianças vítimas de acidentes domésticos. Tal fato dificulta identificar os principais 
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locais de incidência desses eventos e, consequentemente, canalizar esforços para 

minimizá-los. 

Ao retomar a discussão sobre os custos acarretados pelas ocorrências em 

estudo, associados àqueles mensuráveis, existem ainda os de caráter intangível, 

isto é, que não podem ser quantificados. Estes incluem dor, sofrimento e sequelas 

permanentes, como a desfiguração causada por cicatrizes de queimaduras e os 

déficits neurológicos resultantes de traumas cranianos. Tais prejuízos também se 

estendem à família, a qual se sente responsável pela promoção da segurança 

dessas vítimas, e, portanto, culpa-se pelo sofrimento ou até morte delas (MARTINS, 

2006; CANABARRO, 2003). 

Apesar da elevada incidência dos eventos mencionados e das potenciais 

consequências graves, esses são passíveis de prevenção mediante a adoção de 

algumas medidas. Dentre tais ações, podem-se elencar mudanças na organização 

da residência, elaboração e cumprimento de leis específicas, assim como o 

conhecimento dos cuidadores e profissionais de saúde sobre as peculiaridades e 

riscos inerentes a cada fase do desenvolvimento infantil. 

Visto isso, ressalta-se a importância de os cuidadores conhecerem aspectos 

inerentes ao desenvolvimento infantil, pois, suas atitudes frente a determinadas 

situações de risco para acidentes infantis estão geralmente relacionadas à 

compreensão e, por conseguinte, à relevância que atribuem a esse assunto. Desse 

modo, a temática em apreço entrelaça-se com as crenças e hábitos familiares, os 

quais devem ser valorizados na prática e nos estudos voltados para a prevenção 

desses eventos. 

Assim sendo, diante do impacto desse problema, em 1990, a Convenção 

sobre os Direitos da Criança e do Adolescente normatizou ser necessário garantir à 

sociedade, principalmente aos pais e às crianças, o conhecimento acerca dos 

princípios básicos de saúde, dentre eles o de ações para evitar acidentes. Como 

reflexo desse acontecimento, nesse mesmo ano foi promulgado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), por intermédio da Lei n. 8.069/90, o qual exige da 

família, o Estado e a sociedade, assegurar às crianças condições propícias para um 

crescimento e desenvolvimento saudável (BRASIL, 2005). 

Com efeito, no intuito de minimizar a incidência de episódios dessa natureza, 

o Ministério de Saúde (MS) publicou em 2001 a Política Nacional de Redução de 

Mortalidade por Acidentes e Violência. Esse documento tem como uma de suas 
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principais diretrizes a promoção de comportamentos e ambientes saudáveis, de 

acordo com as características sociais, culturais e fatores de vulnerabilidade de cada 

segmento populacional (BRASIL, 2001a).   

Para isso ocorrer de maneira satisfatória, um dos principais meios utilizados 

na concretização dessa política é a Estratégia Saúde da Família (ESF), pois essa 

representa um eixo norteador da Atenção Primária à Saúde (APS), tendo como 

alicerce o estabelecimento de vínculo entre profissionais, indivíduo, família e 

comunidade (BRASIL, 2006).  

 Nesse sentido, um dos profissionais que se destaca por estar comumente 

envolvido nos cuidados diretos aos indivíduos e às famílias é o enfermeiro. De 

acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, esse profissional 

deve participar das ações para atender às necessidades de saúde da população, 

além de atuar na defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, 

garantindo a universalidade de acesso aos serviços de saúde. Reforçando a 

importância de conhecer melhor a população atendida, em seu Art. 14, o referido 

dispositivo legal declara caber a esse profissional aprofundar os conhecimentos 

técnicos, científicos e culturais, com vistas a promover benefícios à pessoa, família e 

coletividade (COFEN, 2007). 

 Dessa forma, Del Ciampo, Almeida e Ricco (2001) alegam que, embora haja 

uma quantidade considerável de estudos epidemiológicos sobre os acidentes 

domésticos infantis, o assunto é amplo e existem dados relacionados à morbidade 

camuflados no cerne das comunidades, os quais requerem maiores esforços para 

serem obtidos. Com base nessas considerações, evidencia-se a necessidade de 

elaborar estudos referentes aos diversos elementos relacionados à ocorrência de 

acidentes, bem como relacionados à prevenção destes junto aos cuidadores de 

crianças no âmbito familiar, a fim de subsidiar o desenvolvimento de intervenções 

apropriadas para o controle desses eventos no setor saúde.  

 Visto isso, o cenário da APS constitui um lugar estratégico para realizar 

investigações desse caráter, devido ao vínculo estabelecido entre população e 

profissionais, à continuidade dos cuidados nesse cenário, além da maior quantidade 

de ações preventivas realizadas envolvendo usuários adstritos na área de atuação 

da ESF. Ademais, considerando que o Brasil é um país com ampla diversidade 

cultural e o estilo de vida dos familiares está intimamente relacionado aos acidentes 

domésticos infantis, os estudos realizados neste espaço podem auxiliar o 
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planejamento e implantação de programas de prevenção de eventos dessa 

natureza, com o intuito de minimizá-los. 

Frente à problemática em apreço, pressupõe-se que os cuidadores 

domiciliares de crianças na faixa etária de zero a cinco anos que aderem às 

condutas de prevenção de acidentes domésticos infantis possuem percepção mais 

clara acerca dos riscos para a ocorrência desses eventos, bem como das possíveis 

consequências acarretadas por tais acontecimentos. Torna-se pertinente esclarecer 

o conceito do termo percepção, o qual refere-se à ação de formar mentalmente 

representações sobre objetos externos, com base em dados empíricos (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2008).  

Entretanto, devido ao fato de a percepção estar relacionada a aspectos 

subjetivos e informações obtidas a partir de diversas fontes, como amigos, familiares 

e meios de comunicação, esta pode ser insuficiente para garantir a prevenção de 

acidentes eficaz. Isso decorre do modo de perceber a realidade à sua volta ser 

peculiar para cada cuidador. Assim sendo, torna-se imprescindível entender a 

percepção dos cuidadores acerca dos acidentes domésticos infantis, pois as atitudes 

dos indivíduos em relação a determinadas situações está intimamente relacionada à 

sua forma de percebê-las. 

Torna-se necessário reforçar que a opção de pesquisar a percepção de 

cuidadores sobre a prevenção de acidentes domésticos infantis centra-se no fato de 

as crianças serem requerentes de cuidados de terceiros, pois, devido à sua 

imaturidade física e psicológica, não são capazes de se proteger sozinhas das 

situações de perigo. Ademais, a escolha de crianças na faixa etária até cinco anos 

justifica-se pelo reconhecimento de que, quanto mais jovens e imaturas elas forem, 

maior será o período de permanência no interior do domicílio, o qual, portanto, passa 

a configurar-se como principal local onde ocorrem acidentes infantis. 

 Diante disso, formulam-se os seguintes questionamentos de pesquisa: Qual a 

percepção dos cuidadores domiciliares de crianças de zero a cinco anos sobre os 

acidentes domésticos infantis? Esta percepção influi na adoção de medidas 

preventivas para esses eventos?  

Com o propósito de responder melhor a essas questões, utilizou-se como 

referencial teórico-metodológico o Modelo de Crenças em Saúde (MCS), o qual 

busca explicar a adesão às condutas preventivas, estabelecendo relações entre o 

comportamento e algumas percepções individuais (DELA COLETA, 2004). 
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Uma das motivações para o desenvolvimento de pesquisa sobre o tema 

originou-se da experiência como bolsista de iniciação científica durante três anos no 

grupo de pesquisa “Enfermagem Clínica”, onde havia ênfase nas investigações 

relacionadas às CEs. Outra razão centra-se no fato de, no decorrer dos estágios 

curriculares na APS, nos quais eram realizadas visitas domiciliares periodicamente, 

foram observadas diversas situações de risco para acidentes domésticos infantis, 

destacando-se, dentre elas, problemas relacionados à organização das casas, como 

o fácil acesso das crianças ao fogão e aos materiais perfurocortantes.  

Ademais, em poucas situações eram vislumbrados diálogos sobre acidentes 

domésticos infantis, seja durante as consultas de acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento infantil ou durante as visitas domiciliárias. Nesse sentido, 

pesquisar sobre a prevenção de acidentes domésticos ocasionados durante a 

infância representa algo de grande interesse social, devido aos resultados da 

literatura científica consultada convergirem para essa necessidade.  

Outrossim, enquanto enfermeira atuante no Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel, referência no estado do Rio Grande do Norte no atendimento a 

traumatologia, urgências e emergências; deparei-me com inúmeras crianças vítimas 

de acidentes domésticos. Em alguns desses atendimentos, não era necessário 

internamento e a vítima retornava à sua vida normal sem sequelas. No entanto, 

houve situações requerentes de internações e procedimentos cirúrgicos, dentre as 

quais, algumas culminaram em danos irreversíveis.  

Destarte, reafirma-se a necessidade da elaboração de estudos que forneçam 

informações fundamentais para os profissionais de saúde atuantes na ESF e seus 

respectivos gestores, no intuito de desenvolver ações e minimizar os danos, em 

alguns casos, irreparáveis, acarretados por acidentes domésticos.  

Assim sendo, espera-se que os dados concretos advindos desta pesquisa 

possam subsidiar o desenvolvimento de ações preventivas consonantes com as 

políticas ministeriais e com a realidade sociocultural de cada família. Acredita-se, 

desse modo, contribuir para a minimização dos índices de morbidade e mortalidade 

infantis desencadeadas por acidentes domésticos.  
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OBJETIVOS 
 

“O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um 
objetivo”. 

 
José de Alencar 
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2  OBJETIVOS 
 

Esta pesquisa possui os seguintes objetivos: 

 

 Geral: 
 

- Analisar a percepção de cuidadores domiciliares de crianças de zero a cinco 

anos sobre acidentes domésticos infantis e sua influência na prevenção 

desses eventos, à luz do Modelo de Crenças em Saúde.  

 

 
 Específicos: 

 

- Descrever a percepção de cuidadores domiciliares de crianças quanto à 

susceptibilidade das crianças sob seus cuidados para os acidentes 

domésticos infantis; 

 

- Descrever a percepção de cuidadores domiciliares de crianças quanto à 

autoeficácia da prevenção de acidentes domésticos infantis;  

 
- Descrever a percepção de cuidadores domiciliares de crianças quanto aos 

indícios para a ação de prevenir acidentes domésticos infantis. 
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REVISÃO DE LITERATURA 
 

"Ah, o que uma casa tem de maravilhoso não é o fato de abrigar-nos, de aquecer-nos, de 

sermos proprietários das paredes dela — mas, antes, o de que ela tenha depositado em nós, 

lentamente, essas provisões de doçura... Que ela forme, no fundo de nosso coração, esse 

obscuro maciço de onde os sonhos nascem como águas de uma fonte." 

 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=ah-o-que-uma-casa-tem-de-maravilhoso-nao-e-o-fato-de-abrigar-nos-de-aquecer-nos-de-sermos-proprieta%C2%ADrios-das-paredes-dela-%E2%80%94-mas&a=antoine-de-saint-exupery&frase=5391
http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=ah-o-que-uma-casa-tem-de-maravilhoso-nao-e-o-fato-de-abrigar-nos-de-aquecer-nos-de-sermos-proprieta%C2%ADrios-das-paredes-dela-%E2%80%94-mas&a=antoine-de-saint-exupery&frase=5391
http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=ah-o-que-uma-casa-tem-de-maravilhoso-nao-e-o-fato-de-abrigar-nos-de-aquecer-nos-de-sermos-proprieta%C2%ADrios-das-paredes-dela-%E2%80%94-mas&a=antoine-de-saint-exupery&frase=5391
http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=ah-o-que-uma-casa-tem-de-maravilhoso-nao-e-o-fato-de-abrigar-nos-de-aquecer-nos-de-sermos-proprieta%C2%ADrios-das-paredes-dela-%E2%80%94-mas&a=antoine-de-saint-exupery&frase=5391
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 3  REVISÃO DE LITERATURA 
 

Com o intuito de proporcionar uma melhor compreensão sobre os acidentes 

domésticos na infância, torna-se fundamental buscar dados na literatura científica 

acerca destes acontecimentos. Assim sendo, este capítulo foi organizado em três 

itens, a saber: resgate histórico das políticas de atenção à saúde da criança no 

Brasil; fundamentos teóricos do crescimento e desenvolvimento da criança entre 

zero a cinco anos de idade; aspectos relacionados aos acidentes domésticos 

ocorridos no decorrer infância e, por fim, a importância do enfermeiro da ESF na 

prevenção dos acidentes domésticos infantis. 

 

 

3.1 RESGATE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE 

DA CRIANÇA NO BRASIL 

 

A expressão políticas de saúde contempla desde medidas associadas à 

apropriação do poder no campo da saúde, como as lutas a favor da maior 

acessibilidade aos serviços desta natureza, até as questões relacionadas à 

elaboração de planos, diretrizes e programas relativos à área em apreço. Para 

abordar esse assunto, faz-se necessário relacionar as intervenções governamentais 

direcionadas à área de saúde aos fatores econômicos, sociais e políticos vigentes 

em cada época, pois esses últimos influenciaram sobremaneira a história das 

políticas de saúde nacionais (PAIM, 2003). 

Visto isso, as políticas de saúde brasileiras emergiram somente no período da 

República Velha (1889 até 1930), quando o café era um dos principais produtos 

destinados à exportação. Nessa época, a saúde pública encontrava-se em estado 

precário, havendo prevalência de doenças infectocontagiosas como cólera, varíola, 

febre amarela, tuberculose e hanseníase (VERDI; BOEHS; ZAMPIERI, 2005).  

Neste sentido, desde a formação do Estado brasileiro, as ações de saúde 

foram representadas especialmente por campanhas de cunho preventivo e práticas 

verticalizadas. Estas tinham como objetivo primordial garantir força de trabalho, 

elemento imprescindível para a manutenção do modo de produção capitalista 

(MIRANDA; FERRIANI, 2001). Dessa forma, depreende-se claramente que as 
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intervenções no campo da saúde, nessa época, não estiveram relacionadas às reais 

necessidades da população. 

Quanto às políticas nacionais voltadas para o público infantil, é pertinente 

expor algumas peculiaridades sobre a forma como a criança foi visualizada pela 

sociedade no decorrer da história. Desde a antiguidade até a Idade Moderna, 

aqueles que pertenciam a esse grupo etário eram vistos como seres incompletos e 

incompetentes, constituindo um fardo para a família. Nesse contexto, os pais, por 

serem considerados os patriarcas, sempre tiveram poder sobre as crianças e 

mulheres. Esse fato dava-lhes direito de praticar maus-tratos emocionais e físicos 

contra esse grupo de indivíduos (CECCIM, 2001; ACKER, 2006). 

Em relação ao assunto, até o início do século XIX, os elevados índices de 

mortalidade, especialmente com crianças menores de um ano, eram atribuídos à 

falta de cuidados. Posteriormente, os laços amorosos tornam-se mais intensos e as 

crianças, que antes ficavam aos cuidados das amas, passam a ser cuidadas pela 

mãe, pois se acreditava que assim poderiam ser formados adultos mais integrados à 

sociedade. Neste período cabia à figura materna amamentar o filho e cuidar dele 

nos primeiros anos de vida. Em seguida, era delegado à escola o dever de 

disciplinar a mente e o corpo infantis (ALVES, 2003). 

Miranda e Ferriani (2001) relatam a existência de ações voltadas para a 

saúde desse público somente a partir de 1920. Tais foram representadas pela 

criação da Seção de Higiene Infantil e Assistência à Infância, a qual era associada 

ao Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) e visava garantir a proteção à 

maternidade, infância e adolescência. Para atender às necessidades da crescente 

urbanização e industrialização, o referido departamento desempenhava intervenções 

de cunho higienista, sobretudo dirigidas à maternidade e à infância, principalmente 

às gestantes operárias e às crianças institucionalizadas.  

Convém ressaltar que esse período caracterizava-se pelo avanço do 

capitalismo de modo desenfreado, aliado a investimentos maciços na 

industrialização e aumento do volume de trabalhadores urbanos, os quais 

dispunham de condições de trabalho precárias. Tal contexto impulsionou 

reivindicações operárias na busca de condições de trabalho mais dignas, políticas 

previdenciárias e acesso a serviços de saúde (PAIM, 2003; SILVA JÚNIOR; ALVES, 

2007).  
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Posteriormente, em 1930, o então presidente Getúlio Vargas liderou o Golpe 

de Estado, dando início ao período conhecido como “Era Vargas”, o qual perdurou 

até 1964. A partir disso, observou-se uma maior intervenção estatal na sociedade, 

caracterizando assim um regime ditatorial (PAIM, 2003). Nesta década, as Caixas de 

aposentadorias e Pensões (CAPs) transformaram-se nos Instituto de Aposentadoria 

e Pensão (IAPs), os quais atendiam a um segmento profissional específico, de forma 

que cada instituto possuía um conjunto de ambulatórios e hospitais para assistência 

à doença e recuperação da força motriz do operariado (SILVA JÚNIOR; ALVES, 

2007).  

Paralelamente a isso, o Ministério de Educação e Saúde (MES) conduziu um 

programa que instituía proteção à maternidade, infância e adolescência. No entanto, 

em 1940 esta incumbência ficou sob a responsabilidade do Departamento Nacional 

da Criança (DNCr), o qual realizava diversos programas relacionados à alimentação, 

educação, imunização e formação de recursos humanos. Assim, o DNCr coordenou 

a assistência materno-infantil no Brasil, visando principalmente regulamentar o 

atendimento ao binômio mãe e filho, assim como, minimizar os índices de 

mortalidade infantil. Entretanto, outra mudança de gestão ocorreu no ano de 1953, 

quando houve o desmembramento do MES e a criação do MS, que passou a 

assumir as ações realizadas pelo DNCr (BRASIL, 2011b). 

Apesar das conquistas trabalhistas já mencionadas, as condições sociais e o 

acesso da população como um todo aos serviços de saúde ainda eram restritos. Isto 

propiciou um terreno fértil para contínuas manifestações das classes trabalhadoras 

urbanas por melhores condições sociais e reformas de base. Esses acontecimentos 

despertaram uma postura reacionária dos governantes, desencadeando na 

instauração do golpe militar no ano de 1964, dando início a uma nova ditadura, a 

qual perdurou por 21 anos (PAIM, 2003; SILVA JÚNIOR; ALVES, 2007). Mediante 

alguns decretos, esse novo cenário tornou alguns cargos da direção geral do MS 

vagos, como o DNCr, extinto no ano de 1969 (MIRANDA; FERRIANI, 2001). 

Nesse período, Silva Júnior e Alves (2007) acrescentam que o modelo 

biomédico, também conhecido como flexneriano, norteava de forma hegemônica as 

ações de saúde. Estas se caracterizavam por serem hospitalocêntricas, com 

abordagem centrada na doença do indivíduo, desconsiderando, por conseguinte, o 

contexto social, econômico e cultural no qual ele estava inserido.  
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Nessa linha de considerações, torna-se imprescindível enfatizar que a 

assistência médica individual obtinha maior incremento tecnológico, possibilitando 

assim maior eficácia diagnóstica e terapêutica. Ademais, devido às medidas de 

prevenção implantadas anteriormente, houve queda da incidência das doenças 

infecciosas, pois, diferentemente do que ocorria em 1901, quando cinco dentre as 10 

principais causas de morte eram doenças infecciosas, em 1960, apenas pneumonia, 

tuberculose e gastroenterite estavam entre as causas de óbito mais frequentes. 

Essa realidade tornava o sanitarismo campanhista incapaz de responder 

eficazmente às novas necessidades do contexto capitalista, industrial e urbano 

(BUCHALLA; WALDMAN; LAURENTI, 2003). 

Desta feita, surge então um novo modelo de saúde, designado médico 

assistencial privatista, cujas principais características centram-se na prática médica 

curativa, individual, assistencialista, especializada e voltada para a obtenção de 

lucro, pois seus serviços se restringiam apenas a quem podia custear os serviços. 

Deste modo, o novo modelo, vigente dos anos 1960 até a década de 1980, 

subjugava as ações de saúde preventivas e, sobretudo, aquelas de interesse 

coletivo (CARVALHO; MARTIN; CORDONI JÚNIOR, 2001; VERDI; COELHO, 2005).  

Neste contexto caracterizado pela repressão e pelo autoritarismo no Brasil, ao 

final da década de 1960 e início da seguinte ocorreram transformações na 

abordagem dos problemas de saúde mediante a disseminação de uma nova 

ideologia médico-social. Esse enfoque foi difundido nos departamentos de medicina, 

onde teve início o movimento de reforma sanitária, o qual propunha mudanças no 

modelo de saúde estabelecido. A elaboração dessa proposta recebeu apoio da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), levando aos países latino-

americanos os programas de medicina comunitária, de baixo custo, voltados para 

atender a população mais pobre (GIOVANELLA et al., 2009).  

No tocante às ações voltadas à saúde da criança durante da ditadura militar, 

em 1975, institui-se o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil, visando reduzir 

a morbidade e mortalidade desse público. Para isso, baseava-se em diversas 

medidas, como o estímulo ao aleitamento materno; garantia de suplementação 

alimentar para prevenir a desnutrição materna e infantil; ampliação e melhoria da 

qualidade das ações dirigidas à mulher durante a gestação, o parto e o puerpério; 

bem como à criança com idade inferior a cinco anos (BRASIL, 2011b).  
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Ainda em relação aos anos 1970, diante das disparidades nos parâmetros de 

saúde entre os países desenvolvidos e os que estavam em desenvolvimento, em 

1978 foi realizada a primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde, organizada pela OMS e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

em Alma-Ata, capital do Kazaquistão. O evento contou com a participação de 

aproximadamente 700 pessoas e resultou na Declaração Alma-Ata, a qual reafirmou 

o significado da saúde como um direito humano fundamental e uma das mais 

importantes metas sociais do mundo. Visto isso, propôs a realização de medidas de 

promoção, proteção, prevenção, cura e reabilitação, indispensáveis ao 

desenvolvimento socioeconômico, bem como a garantia da qualidade de vida 

(MENDES, 2004). 

Nesse contexto, com o intuito de minimizar a morbidade e mortalidade infantil 

e materna causada pelos agravos mais frequentes, em 1983, o MS elaborou o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança (PAISMC). Este 

tinha como propósito melhorar as condições de saúde da mulher e da criança, por 

meio do aumento da cobertura e a capacidade resolutiva da rede pública de serviços 

de saúde. No ano seguinte, o PAISMC foi desmembrado e originou o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Criança (PAISC), os quais funcionavam de modo articulado 

(BRASIL, 2011b).  

A redemocratização do país favoreceu a realização da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde (CNS) em 1986, da qual participaram, aproximadamente, 5.000 

pessoas pertencentes a diversos segmentos sociais. Nessa ocasião, foram 

identificados problemas relativos ao sistema de saúde e as respectivas medidas 

para solução. Ademais, foram aprovados os princípios e diretrizes da Reforma 

Sanitária, a saber: conceito ampliado de saúde, reconhecimento da saúde como 

direito de todos e dever do Estado, criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

controle social (GIOVANELLA et al., 2009; PAIM, 2003). 

Assim sendo, por meio de lutas sociais em prol da redemocratização 

brasileira, o Movimento da Reforma Sanitária ganhou forças e como reflexo das 

conquistas adquiridas na 8ª CNS, a Assembleia Nacional constituinte elaborou a 

Constituição Federal, em 1988, e nesta inseriu pela primeira vez artigos referentes à 

saúde (BRASIL, 1988). Além disso, nesta legislação foi aprovada a elaboração do 

SUS, o qual indicou como princípios doutrinários a universalidade, a equidade e a 
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integralidade, e, como diretrizes organizacionais, a regionalização e a 

descentralização das ações e serviços de saúde para os municípios (GONDIM et al., 

2008). 

Com efeito, relativo à saúde da criança, a supracitada constituição apresentou 

uma conquista expressiva para garantir a segurança infantil, a qual se encontra no 

seu Art. 227. Neste, as crianças deixam de ser consideradas propriedades dos pais, 

cabendo à família, sociedade e Estado oferecer a elas e aos adolescentes 

condições favoráveis ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, isentos de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(BRASIL, 2002a). Em âmbito mundial, os direitos infantis foram promulgados em 

1989, na Convenção sobre os Direitos da Criança, organizado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2004).  

Como reflexo dos direitos conquistados para esse público, foi aprovado no 

Brasil em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), garantindo a 

dignidade na infância mediante a legislação vigente (BRASIL, 2005). O documento 

em apreço reafirma o conteúdo presente na Constituição ao propor alterações no 

foco do atendimento à criança. Assim, para atender às necessidades desta, foram 

reunidos esforços a fim de considerá-la como requerente de cuidados especiais no 

seu crescimento e desenvolvimento físico, moral e psicológico (BRASIL, 2002b). 

Ainda na década de 1990, com o propósito de reorientar e reorganizar a 

assistência para atender ao princípio organizativo da descentralização implantou-se 

em 1994 o Programa de Saúde da Família (PSF), o qual, no ano de 2006 foi 

designado Estratégia Saúde a Família (ESF) devido ao seu caráter permanente. Seu 

funcionamento estabelecia a atuação de equipes multidisciplinares, incluindo médico 

da família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde 

(ACS), podendo também incluir dentista auxiliar de consultório dentário e técnico em 

higiene dental (BRASIL, 2008).  

Contudo, diante das mudanças no perfil de morbidade e mortalidade da 

população infantil no decorrer do século XX, observando-se o aumento da incidência 

das CEs, no ano de 2001, o MS lançou a Política Nacional da Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Esta possui dentre seus objetivos 

promover a adoção de comportamentos e ambientes seguros; monitorizar da 

ocorrência de acidentes e violências, bem como defender a assistência 

interdisciplinar e intersetorial às vítimas de acidentes e de violências. Ademais, 
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também visa primar pela capacitação de recursos humanos, além de apoiar o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionadas à temática (BRASIL, 2001a). 

Reconhecendo-se que, para o alcance de tais objetivos, faz-se necessário 

uma assistência qualificada e mais direcionada à criança, tanto no âmbito preventivo 

quanto no curativo, o MS lançou em 2004 a “Agenda de Compromissos para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil”. Esta salienta a 

necessidade dos serviços de saúde terem uma estruturação diferenciada para 

atender eficazmente essas vítimas. Somado a isso, tal agenda enfoca a 

necessidade de elaborar campanhas educativas para prevenir acidentes e violências 

na infância e adolescência, em parceria com o governo, organizações não 

governamentais, universidades e sociedades científicas (BRASIL, 2004). 

Diante do exposto, observa-se, ao longo dos anos, a evolução das políticas 

de saúde voltadas para o público infantil no cenário nacional. A substituição de um 

modelo assistencial focado na doença por outro cujo enfoque está na promoção à 

saúde e prevenção de agravos tem se configurado, nas últimas décadas, como uma 

nova maneira de assistir o indivíduo.  

Especificamente em relação às crianças, é essencial conhecer os aspectos 

peculiares relacionados ao seu crescimento e desenvolvimento, a fim de identificar 

as situações de risco às quais elas estão mais vulneráveis, e, consequentemente, 

contribuir para a prevenção eficaz de acidentes domésticos infantis. A 

fundamentação teórica acerca desse assunto está apresentada no próximo tópico da 

revisão de literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE O CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ENTRE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE  

  

O crescimento e o desenvolvimento são processos inerentes à vida de todos 

os seres, cujos resultados desencadeiam mudanças peculiares. Embora ocorram de 

forma associada, seus significados distinguem-se, de modo que, o crescimento 

físico refere-se ao aumento do tamanho do corpo, causado pela elevação da 

quantidade e tamanho das células. O termo desenvolvimento, por sua vez, diz 

respeito à transição de estágios inferiores para outros mais complexos, 

possibilitando a evolução das capacidades individuais. Tais mudanças acontecem 

durante toda a vida do indivíduo e estão relacionadas à necessidade de se adaptar 

ao meio externo, a fim de manter ou adquirir competências (GALLAHUE; OZMUN; 

GOODWAY, 2013). 

Nesse sentido, especificamente em relação à infância, Hockenberry e Wilson 

(2009) referem que cada etapa desse período é marcada por transformações, as 

quais se manifestam em diferentes formas de agir. Destarte, a fim de compreender 

melhor o crescimento e o desenvolvimento infantil, e, desse modo, atuar 

eficazmente na detecção de possíveis problemas, especialistas associam esse 

processo a determinadas faixas etárias. Em relação aos períodos de 

desenvolvimento infantil, destaca-se uma das possíveis formas de classificá-los: 

 
• Período perinatal: estende-se da concepção ao nascimento; 
• Lactância: compreende o período do nascimento até os 12 meses de vida da 

criança; 
• Primeira infância: de um a seis anos de idade; 

- Infante: envolve as crianças de um a três anos; 

- Pré-escolares: inclui a faixa etária dos três aos seis anos. 
 

Conforme Ribeiro et al. (2009), essa sistematização auxilia o profissional de 

saúde que presta assistência ao público infantil, pois facilita a identificação de 

alterações no seu padrão de desenvolvimento, proporcionando a orientações e 

encaminhamentos necessários. Além disso, conhecer esses aspectos possibilita a 
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esse indivíduo escolher a forma mais adequada de abordar a criança durante a 

consulta.  

Frente ao exposto, torna-se pertinente destacar o caráter sequencial do 

desenvolvimento, o qual, apesar de ser dividido em diversas etapas, é único para 

cada criança. No entanto, essas sequências predeterminadas podem sofrer 

variações, sem que haja necessariamente sinônimo de algum distúrbio, pois, 

elementos como subjetividade, fatores genéticos, bem como o contexto social, 

familiar e econômico onde a criança está inserida podem causar alterações no seu 

ritmo de desenvolvimento (PASQUALINI, 2006).  

Nesse sentido, esse processo pode ser analisado sob diversas nuances e, 

dentre essas, destaca-se a esfera biológica, na qual se observa a evolução motora 

da criança. Além disso, aquisições nos campos intelectual, psicossocial e de 

linguagem também são analisadas. Em relação às competências motoras adquiridas 

na faixa etária entre zero e cinco anos, pode-se afirmar que esta se subdivide em 

habilidades motoras grossas, isto é, aquelas que possibilitam o controle dos 

movimentos do corpo, e motora fina, cuja definição diz respeito ao uso das mãos e 

dedos para a preensão de um objeto (RIBEIRO et al., 2009). 

De acordo com Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), tais habilidades são 

conquistadas progressivamente e evoluem desde as ações de controle da cabeça e 

do tronco do corpo, até a capacidade de engatinhar, andar, correr e desempenhar 

atividades que requerem um grau de destreza mais avançado, como escrever 

algumas palavras e recortar papéis. O quadro abaixo evidencia com detalhes a 

transição das capacidades das crianças de zero a cinco anos.  

 

Quadro 1 – Habilidades dos sistemas motores grosso e fino adquiridas ao longo do 

desenvolvimento da criança de zero a cinco anos 

HABILIDADES MOTORAS ADQUIRIDAS CONFORME A IDADE DA CRIANÇA 
Idade da criança Sistema motor grosso Sistema motor fino 

Ao nascer 

Vira a cabeça para um lado e 

para o outro no decúbito 

dorsal. 

 

- 

Aos três meses 
Levanta e mantém a cabeça 

por alguns instantes, quando 

A mão encontra-se 

aberta na maior parte do 
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colocada em decúbito 

ventral. 

tempo. 

Entre quatro e seis 

meses 

O controle da cabeça está 

estabelecido em todas as 

posições. 

Observa suas mãos e 

os objetos a partir de 

diferentes ângulos. 

Aproximadamente entre 

seis e sete meses 

Rola em posição inversa; o 

controle progressivo da 

cabeça e o retesamento das 

costas capacitam-na para 

sentar com apoio. 

Usa apenas uma das 

mãos para agarrar, 

transfere os objetos de 

uma mão para outra e é 

capaz de segurar um 

objeto com cada uma 

delas. 

Entre oito e 10 meses 

Mantém-se sentada sem 

sustentação, evolui do 

arrastar-se para o engatinhar 

e fica de pé com apoio. 

Segura os objetos com 

todos os dedos. 

Entre um e dois anos de 

idade 
Caminha sozinha. - 

Aos 18 meses 

Corre, mas cai com 

frequência, arremessa bolas 

sem cair e sobe escadas, 

apoiada com uma das mãos. 

A liberação, preensão e 

alcance dos objetos 

estão bem 

desenvolvidos. Vira 

páginas de um livro mas 

não consegue folhear 

uma a uma; maneja 

bem a colher ao comer. 

Aos dois anos 

Sobe e desce escadas sem 

auxílio, corre com habilidade 

e equilíbrio. 

É capaz de virar 

maçanetas das portas, 

girar uma tampa para 

abri-la. 

Aos três anos 

Consegue saltar no mesmo 

lugar e aprende a andar em 

triciclos. 

Faz diversas linhas 

circulares e linhas que 

correspondem ao 
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cenário que ela 

descreve. 

Aos quatro anos 

Começa a andar de bicicleta, 

salta e pula com apenas um 

pé, desce escadas com pés 

alternados. 

Consegue dar laço nos 

sapatos, sem apertá-lo, 

corta figuras em papel 

sem precisão. 

Aos cinco anos 

Salta e pula sobre pés 

alternados, domina o ato de 

subir e descer escadas com 

maior segurança, caminha 

para trás. 

Escreve algumas 

palavras, manipula a 

tesoura com relativa 

destreza. 

FONTE: Adaptado de Ribeiro et al. (2009) 

  

Quanto aos aspectos inerentes às mudanças da personalidade e função 

mental, acrescenta-se que diversos estudiosos contribuíram no estudo desse tema, 

elaborando teorias distintas. Estas propõem princípios gerais para nortear o estudo 

do tema em apreço, à luz de diferentes perspectivas, as quais se complementam e 

permitem uma avaliação minuciosa do processo de desenvolvimento infantil (BEE; 

BOYD, 2011).  

 De acordo com o psicanalista Freud, os instintos sexuais são significativos no 

desenvolvimento da personalidade. Ele descreve que, durante a infância, algumas 

áreas corporais assumem determinada importância. Gradativamente, novos 

prazeres e conflitos desviam essa região de prazer para outras partes do corpo, 

caracterizando um novo estágio vivenciado (ZORNIG, 2008). 

Desse modo, no decorrer da lactância, predomina o estágio oral no qual, a 

principal fonte de prazer se concentra nas atividades orais, como sugar, mastigar e 
vocalizar. Quando a criança está na fase infante, predomina o estágio anal, em que 

a fonte de prazer está concentrada na região anal. Neste período, ocorrem o 

desenvolvimento e controle dos esfíncteres. A etapa seguinte ocorre dos três aos 

seis anos de idade, a fase pré-escolar, e define-se como estágio fálico. Neste, as 

crianças descobrem a diferença entre meninos e meninas e a genitália se torna uma 

área interessante e sensível do organismo (BEE; BOYD, 2011; RIBEIRO et al., 

2009).  
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No tocante ao âmbito psicossocial, a teoria do desenvolvimento da 

personalidade mais amplamente aceita é a de Erickson, cujo cerne encontra-se na 

existência de personalidades saudáveis e doentias. Esse pesquisador também 

descreve os principais conflitos ou problemas que o indivíduo luta para resolver no 

decorrer da formação de sua personalidade (HOCKENBERRY; WILSON, 2009). 
Desse modo, durante a lactância ocorre o estágio de confiança versus 

desconfiança. O atributo inicial e mais importante a ser desenvolvido por uma 

criança é a confiança, descrevendo todas as experiências satisfatórias vivenciadas 

durante o primeiro ano de vida. Não obstante, a desconfiança se manifesta quando 

situações promotoras de confiança são escassas, o que interferirá negativamente da 

vida do indivíduo, prejudicando sua fé e otimismo ante si mesmo e as outras 

pessoas (CHIUZI; PEIXOTO; FUSARI, 2011). 

 Posteriormente, na fase infante, ocorre a fase da autonomia versus 
vergonha. A aquisição da autonomia na infância se refere à capacidade de controlar 

seu próprio corpo e seu ambiente, coincidindo com a fase anal, elaborada por Freud. 

Sentimentos como dúvida e vergonha imperam quando as crianças se sentem 

inferiores e interpretam suas ações como desastrosas, o que as tornam cada vez 

mais envergonhadas e dependentes (BEE; BOYD, 2011). 
 Quando a criança está na fase pré-escolar, a fase de iniciativa versus culpa 
predomina. Esse período se caracteriza por uma capacidade de intensa imaginação 

e exploração do mundo físico através de todos os sentidos, além do 

desenvolvimento da consciência. Com isso, as crianças devem aprender a manter 

um senso de iniciativa sem interferir no direito dos outros. Ao cometer erros desse 

tipo, espera-se que elas sejam capazes de apresentar o sentimento de culpa, o que 

trará como consequências permanentes os sensos de direção e propósito em suas 

atitudes no futuro (HOCKENBERRY; WILSON, 2009). 

 Outro estudioso bastante renomado nos estudos do assunto em apreço é 

Piaget. Ele foi responsável pela elaboração da teoria do desenvolvimento cognitivo. 

O termo “cognição” se refere ao processo de as pessoas se desenvolverem ao 

conhecerem o mundo e seus objetos. Conforme Piaget, a inteligência permite 

realizar adaptações ambientais a fim de facilitar ou até mesmo viabilizar a 

sobrevivência. Diante disso, propôs a existência de diversas fases de 

desenvolvimento intelectual, quais sejam: sensório motora, pré-operacional, 

operacional concreto e operacional formal (RIBEIRO et al., 2009).  
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 No entanto, como este item da revisão de literatura se propõe a discorrer 

sobre aspectos relativos às crianças até cinco anos de idade, limitar-se-á a detalhar 
apenas as duas primeiras etapas citadas. A fase sensório motora manifesta-se nas 

crianças de zero a dois anos de idade e inclui desde movimentos reflexos nas 

crianças até ações de imitação, sendo caracterizada por intensa curiosidade. A 

solução dos problemas é realizada por tentativa e erro. Em seguida as formas de 
raciocínio são denominadas estágios pré-operacionais, ocorridas até os sete anos, 

cuja principal característica é o egocentrismo, o qual implica na incapacidade de se 

colocar no lugar do outro. As crianças não raciocinam algo além do que enxergam 

ou ouvem (RIBEIRO et al., 2009). 

  Sobre o desenvolvimento moral, Kohlberg afirma que existem três principais 

níveis: pré-operacional, convencional e pós-convencional. A aquisição de 

competências desse tipo ocorre somente a partir do período pré-escolar, isto é, após 

o intervalo entre três e seis anos de idade. Durante essa fase, a criança perpassa 
apenas pelo nível pré-operacional, o qual é orientado culturalmente pela existência 

do bem e do mal, certo e errado. As crianças integram tais conceitos às suas ações, 

progressivamente evitando ações que possam trazer consequências punitivas (FINI, 

1991). 

 Ademais, considerando que elementos espirituais também fazem parte do 

desenvolvimento pueril, Fowler destacou-se por tecer a teoria sobre o 

desenvolvimento espiritual na infância. Tais fundamentos interpretam a fé como 

elemento fornecedor de sentido à vida, a qual não se limita apenas à crença em 

Deus, mas também interfere diretamente no modo como esse indivíduo se relaciona 

com o próximo, tornando-se mais consciente e solidário às outras pessoas que 

necessitem do seu auxílio. Assim sendo, esse pesquisador classificou esse 

processo em seis estágios: indiferenciado, fé intuitivo-projetiva, fé mítico-literal, fé 

sintético-convencional, fé indutivo-reflexiva (ALMEIDA, 2003). 

O estágio indiferenciado abrange as crianças com até um ano de idade, as 

quais não possuem crenças e definições quanto aos conceitos de certo e errado. No 

entanto, inicialmente, o desenvolvimento da fé inicial ocorre a partir do 

estabelecimento da confiança com seus primeiros cuidadores. Em contrapartida, o 

seu oposto é um extremo narcisismo e uma desconfiança que se torna uma barreira 

para o estabelecimento de relações sociais satisfatórias (PAULA, 2004). 
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De um a três anos de idade, os infantes são norteados pela fé intuitivo-

projetiva. Nesse período, as crianças imitam o comportamento dos outros, sem 

entender as razões das suas atitudes, e, por esse motivo, acabam reproduzindo as 

crenças de seus pais. Posteriormente, até seis anos de idade, o estágio da fé mítico 

literal prevalece, tornando as crianças capazes de aceitar a existência de uma 

divindade e chegam a fazer pedidos para esta, acreditando que serão atendidas. 

Acreditam que o mau comportamento pode ser punido e, devido a esse estágio de 

crença espiritual, sentem-se mais perturbadas quando desobedecem 

(HOCKENBERRY; WILSON; 2009). 

O quadro a seguir sintetiza algumas as teorias de desenvolvimento abordadas 

e os respectivos períodos da infância até a fase pré-escolar nas quais se 

manifestam. 
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FONTE: Adaptado de Hockenberry e Wilson (2009) 

 
FASE INFANTIL 

TEORIA 
PSICOSSEXUAL 

(FREUD) 

TEORIA 
PSICOSSOCIA
L (ERICKSON) 

TEORIA COGNITIVA 
(PIAGET) 

TEORIA DO 
JULGAMENT

O MORAL 
(KOHLBERG) 

TEORIA DO 
DESENVOLVIME

NTO 
ESPIRITUAL 
(FOWLER) 

Lactentes (do 

nascimento até um 

ano de idade) 

Oral 

Confiança 

versus 

desconfiança 

Sensório-motor (do 

nascimento aos dois 

anos) 

 

 

- 

Indiferente 

Infantes (de um aos 

três anos) 
Anal 

Autonomia 

versus dúvida 

Pensamento pré-

operacional – fase 

pré-conceitual (dos 

dois aos quatro anos)  

Nível pré-

concencional 
Intuitivo-projetivo 

Pré-escolares (dos 

três aos seis anos) 

Fálica 
Iniciativa versus 

culpa 

Pensamento pré-

operacional, fase 

indutiva (raciocínio 

transdutor) (dos 

quatro aos sete anos) 

Nível pré-

convencional 
Mítico-literal 

Quadro 2 - Resumo das teorias sobre desenvolvimento da personalidade, cognição e moral da criança  
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Com base no exposto, tornou-se evidente o caráter multifacetado do 

desenvolvimento infantil e, consequentemente, a necessidade de os responsáveis 

pelo cuidado da criança conhecerem as diversas teorias que visam compreender, de 

modo integral, como ocorre esse processo. Tal conhecimento é primordial para 

evitar acidentes infantis, haja vista que as crianças estão em período de intensa 

curiosidade, a qual, associada a imaturidade física e cognitiva, pode torná-las 

susceptíveis a circunstâncias de perigo. 

Nesse sentido, o modo como o ambiente doméstico é organizado pode 

representar um terreno fértil para a ocorrência de acidentes domésticos infantis, e, 

consequentemente, danos até mesmo irreversíveis. Diante disso, torna-se 

fundamental associar as competências adquiridas em cada fase da infância aos 

principais riscos de acidentes domiciliares a que as crianças estão susceptíveis, 

assunto este discutido no próximo item dessa revisão de literatura.  

 

3.3 ASPECTOS RELACIONADOS AOS ACIDENTES DOMÉSTICOS 

ENVOLVENDO CRIANÇAS COM ATÉ CINCO ANOS DE IDADE 

 

Os acidentes possuem elevada incidência em diversos países do mundo. 

Embora tais acontecimentos existam desde o surgimento do ser humano, o primeiro 

estudo sobre o tema foi desenvolvido somente em 1830. Anteriormente a isso, não 

havia uma preocupação epidemiológica perante essa temática, pois a ocorrência 

desse tipo de evento era atribuída ao acaso e, consequentemente, não podia ser 

prevenida. Nas situações em que as vítimas eram crianças, seus pais eram 

considerados os únicos culpados pelo episódio, independente dos contextos 

envolvidos (DEL CIAMPO; ALMEIDA; RICCO, 2001; BLANK, 2010).  

No entanto, esse fenômeno começou a ser visto de modo diferenciado a partir 

1955, quando adquiriu repercussão mundial com o advento da VIII Assembleia 

Mundial de Saúde, realizada na Suíça. Na referida ocasião, as autoridades 

governamentais julgaram os acidentes como um problema de saúde pública (DEL 

CIAMPO; ALMEIDA; RICCO, 2001).  

Apesar de serem evitáveis, estes eventos são multicausais, complexos, e por 

esta razão, o estudo da vulnerabilidade configura-se como ferramenta útil para 

contribuir na prevenção destes. Convém esclarecer que o conceito de 

vulnerabilidade não é bem definido, haja vista seu uso em diversas disciplinas, tais 
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como: Economia, Antropologia, Direitos Humanos e Nutrição. Em cada uma destas, 

o referido vocábulo adquire significados distintos, de acordo com as especificidades 

de cada área. No entanto, há um consenso de que tal definição refere-se às 
condições pré-existentes para determinadas ocorrências e podem implicar na 

incapacidade de evitá-las ou lidar com estas (VILLAGRÁN DE LEÓN, 2006).  

Considerando os acidentes na infância, sobretudo aqueles ocorridos na 

esfera doméstica, sabe-se da existência de diversos fatores relacionados ao seu 

acontecimento, dentre os quais se destacam a susceptibilidade deste público a tais 

eventos em decorrência da sua imaturidade. Associado a isso, há também diversas 

vulnerabilidades envolvidas, como a social, a familiar e a domiciliar (CANABARRO, 

2003).  

Neste sentido, tomando por base as vulnerabilidades evolvidas nestes 

acontecimentos, Souza, Rodrigues e Barroso (2000) salientam que os acidentes 

domésticos infantis estão intimamente relacionados ao comportamento da família, 

funcionamento da rede de apoio social, estilo de vida, nível de instrução, assim 

como, aos fatores socioeconômicos e culturais. Segundo Paes e Gaspar (2005), 

aspectos como o desemprego, ausência de apoio familiar e grande número de filhos 

também podem influenciar positivamente na concretização de acidentes domésticos 

infantis.  

Diante desses múltiplos fatores, especialmente quanto aos elementos 

socioeconômicos, uma pesquisa sobre queimaduras ocorridas no ambiente 

doméstico, realizada em Ribeirão Preto (SP), identificou que a ocorrência desses 

agravos esteve associada ao baixo nível de instrução apresentado pelos 

responsáveis, bem como, à renda familiar precária (VENDRUSCULO et al., 2010). 
No que diz respeito aos aspectos ambientais, o modo como a residência é 

projetada e organizada constitui um fator decisivo para a ocorrência de acidentes, os 

quais podem ser desencadeados por diversos agentes. De acordo com Souza e 

Barroso (1999), esses podem ser classificados como: químicos, representados pelos 

medicamentos e produtos de limpeza; físicos, os quais, na maioria dos casos, são 

os líquidos quentes e locais considerados perigosos, como janelas, escadas, 

piscinas, gavetas contendo perfurocortantes. Além disso, incluem-se fatores podem 

ser biológicos, como plantas venenosas, animais domésticos, peçonhentos e 

insetos. 
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Neste sentido, acrescenta-se que cada cômodo da residência apresenta 

peculiaridades, as quais constituem diferentes riscos para os acidentes domésticos 

na infância. Assim sendo, citam-se o quintal e/ou jardim como espaços onde as 

quedas são frequentes, pois em geral são espaços destinados às práticas de lazer e 

as brincadeiras infantis. Outro local do domicílio no qual são comuns os acidentes 

consiste na cozinha. Isto se dá devido à existência de objetos perfurocortantes e 

eletrodomésticos, como o fogão, pela maior incidência de queimaduras. Neste 

cenário, menciona-se também a sala, a qual, muitas vezes possui inúmeros móveis, 

e até mesmo bebidas alcoólicas, favorecendo, assim, para as quedas ou 

intoxicações (DEL CIAMPO, ALMEIDA, RICCO, 2001; CANABARRO, 2003). 

É pertinente acrescentar que diversos estudos sobre a temática em apreço 

evidenciaram que, na maioria dos casos de acidentes envolvendo crianças, elas 

estavam sob a supervisão de um adulto (CANABARRO, 2003; SANTOS et al., 2010; 

ROCHA et al., 2007; FILÓCOMO et al., 2002; BRITO, 2009; CRIANÇA SEGURA, 

2011). Deste modo, a presença de responsáveis não promoveu a garantia de um 

ambiente seguro à criança. Segundo Filócomo et al. (2002), isso possivelmente está 

relacionado à falta de supervisão direta das crianças ou ainda ao desconhecimento 

destes indivíduos sobre como evitar tais injúrias.  

De acordo com Cardoso et al. (2004), o conhecimento insuficiente dos 

familiares sobre o desenvolvimento infantil possibilita o aparecimento de 

circunstâncias perigosas. Devido a esses aspectos, torna-se imprescindível aos 

responsáveis pelos cuidados destinados às crianças conhecerem as peculiaridades 

do desenvolvimento neurológico e psicomotor delas, a fim de prevenir situações de 

risco. 

Como agravante, soma-se a isso a crença da impossibilidade de prevenir 

acidentes. Nesse sentido, estudo realizado em cinco capitais brasileiras, com 500 

mães de crianças entre zero a 14 anos, identificou que dentre as participantes cujos 

filhos vivenciaram esses eventos, 170 (34%) não acreditaram na possibilidade de 

evitar tais episódios, pois os consideraram imprevisíveis (CRIANÇA SEGURA, 

2011).  

Outro aspecto associado aos acidentes domésticos guarda relação com os 

fatores intrapessoais da criança. Pois, além da sua imaturidade cognitiva e 

neurológica, as suas características anatômicas predispõem-na aos referidos 

acontecimentos. Isso decorre de sua menor massa corpórea em relação ao adulto e 
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do seu esqueleto menos calcificado, tornando-a mais maleável e susceptível a 

danos internos (BARATELLA, 2010; PAES; GASPAR, 2005). 

Em relação ao sexo, várias investigações sobre acidentes domésticos 

constataram que, quando comparados às meninas, os meninos vivenciam mais 

eventos desta natureza. A justificativa disto centra-se no fato de eles desenvolverem 

atividades dinâmicas e terem um estilo de vida mais livre, o que os torna mais 

expostos a riscos de acidentes (SIQUEIRA et al., 2008; LOURENÇO; FURTADO; 

BONFIM, 2008; DEL CIAMPO et al., 2011; AMARAL et al., 2009; FILÓCOMO et al. 

2002; MALTA et al., 2009; ROCHA et al., 2007; MARTINS, 2006). 

Diante disso, enfatiza-se a estreita relação entre este dado e fatores culturais, 

os quais geralmente conferem maior liberdade aos meninos e, em contrapartida, 

maior vigilância às meninas. Todavia, considerando-se que esses valores podem 

variar de uma população para outra, uma investigação desenvolvida no Egito 

identificou maior prevalência do sexo feminino em eventos desta natureza, 

especialmente no caso das adolescentes. Esse achado se explica provavelmente 

pelo costume de elas serem inseridas precocemente nos afazeres domésticos, 

especificamente na cozinha, no preparo dos alimentos para a família (HEMEDA; 

MAHER; MABROUK, 2003). 

No tocante à idade desses indivíduos, quanto mais jovem e imaturos forem, 

maiores serão as chances dos acidentes ocorrerem no âmbito intradomiciliar 

(BRASIL, 2002b). Em contrapartida, Del Ciampo, Almeida e Ricco (2001) revelam 

que, as crianças com idade superior a cinco anos, por possuírem certa autonomia, 

sofrem acidentes principalmente em locais externos à residência. 

Com o propósito de aprofundar o entendimento sobre as peculiaridades 

inerentes a cada fase do desenvolvimento pueril, convém acrescentar que até 

aproximadamente seis meses de vida, o bebê depende inteiramente do adulto para 

ser cuidado, expondo-se a poucos acidentes causados por conta própria. Um dos 

riscos para tais acontecimentos advém do seu sistema digestivo ainda imaturo, 

facilitando engasgos, além de ser comum nesse período alcançar objetos e levá-los 

à boca (CRIANÇA SEGURA, 2011).  

Aproximadamente entre seis meses e um ano de idade, a criança consegue 

progressivamente sentar, engatinhar e ficar de pé. Nessa fase, a curiosidade 

saudável e a ampliação de sua locomoção podem facilitar quedas, choques elétricos 

em tomadas, afogamentos em piscinas ou baldes deixados com água e até mesmo, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hemeda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12781613
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maher%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12781613
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em vasos sanitários, pois ela é capaz de se debruçar sobre esses objetos e perder o 

equilíbrio. Ademais, as mudanças em sua alimentação podem levá-la a permanecer 

na cozinha por mais tempo, expondo-se de forma mais acentuada às queimaduras 

(CRIANÇA SEGURA, 2011).  

A partir dos dois anos de idade, os acidentes adquirem maior relevância por 

se tornarem frequentes e pela possibilidade de envolver uma maior variedade de 

objetos lesivos. Tal fato decorre da criança tornar-se mais curiosa e aumentar 

consideravelmente seu campo social, embora este ainda seja limitado (BRASIL, 

2002b). 

Dos três aos cinco anos, a percepção do mundo à sua volta caracteriza-se 

por ser egoísta e irreal, sendo, portanto, incapaz de defender-se das situações 

perigosas às quais se expõe. O pensamento fantasioso típico dessa fase possibilita 

a ela estabelecer uma analogia entre sua vida e os desenhos animados, 

acreditando, dessa forma, poder cair sem se ferir. Essas características propiciam a 

elevada frequência de eventos como quedas de lugares elevados, traumas variados 

e lacerações, afogamentos, queimaduras, intoxicações e atropelamentos (ISSLER; 

LEONE; MACONDES, 2002; RIBEIRO, 2009). 

Posteriormente, com cerca de sete anos, esse indivíduo já possui noções 

sobre perigo e sabe como evitá-los, contudo, ainda requer a supervisão de um 

adulto para protegê-lo. Nesta fase, a colocação de limites em vínculos de confiança 

e respeito, bem como, os cuidados com o ambiente onde vive, favorece seu 

crescimento seguro (CRIANÇA SEGURA, 2011).  

Com base no exposto, vislumbram-se as diversas causas envolvidas no 

acontecimento dos acidentes em apreço, bem como, a importância dos cuidadores 

estarem cientes quanto à necessidade de prevenir acidentes domésticos na infância. 

Para tanto, é imprescindível alertá-los sobre como prevenir tais ocorrências, 

conforme as aptidões adquiridas no decorrer da infância, tornando-os ativos na 

prevenção dessas injúrias.  

Nesse sentido, juntamente com a equipe multiprofissional da ESF, o 

enfermeiro pode atuar diretamente na prevenção dos eventos em apreço, 

contribuindo sobremaneira para garantir o bem-estar da criança e de sua família. Tal 

aspecto será abordado de forma mais aprofundada no próximo item desse capítulo. 
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3.4 IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO DA ESF NA PREVENÇÃO DOS 

ACIDENTES DOMÉSTICOS INFANTIS  

 
De acordo com o artigo 196, da Constituição Federal Brasileira, promulgada 

em 1988, a saúde representa um direito de todos e dever do Estado, e deve ser 

garantida a partir de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

Diante disso, entende-se que o enfoque da atuação dos profissionais de 

saúde deve não apenas restringir-se à cura de doenças, mas também deve incluir a 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Diante do exposto, é importante 

esclarecer que a prevenção de doenças implica no ato de cuidar antecipado, 

realizado com o propósito de interferir ou anular a evolução dos acontecimentos. A 

promoção da saúde, por sua vez, é definida como um processo de capacitação e 

treinamento da comunidade para atuar na melhoria contínua de sua qualidade de 

vida (ROUQUAYROL, 1994).  

Com base no conceito ampliado de saúde estabelecido pela OMS as ações 

voltadas para essa área devem considerar a esfera biológica do indivíduo, associada 

ao contexto socioeconômico, psicológico, cultural e religioso no qual ele está 

inserido. Desse modo, busca-se atender às necessidades de saúde conforme o grau 

de vulnerabilidade evidenciado, no intuito de superar iniquidades (MEYER et al., 

2006).  

Para atingir esse propósito, é fundamental que os profissionais de saúde, no 

uso de suas competências técnico-científicas, disponibilizem subsídios necessários 

para que a pessoa torne-se participante ativa no seu processo saúde/doença 

(LEME, 2005).  Nesse contexto, a ESF destaca-se como um espaço privilegiado 

para tal prática, pois tem como princípio o desenvolvimento de vínculo e a 

corresponsabilidade em atividades intersetoriais, capazes de interferir de forma 

benéfica no processo saúde-doença da população assistida (BRASIL, 2010). 

No tocante à prevenção de acidentes domésticos infantis, os profissionais 

atuantes nesse cenário, especialmente os enfermeiros, assumem uma posição 

privilegiada devido ao fato de desenvolverem diversas atividades em contato direto 

com as famílias, propiciando o estabelecimento de uma relação de confiança com 

elas. Convém destacar que o enfermeiro atuante na ESF tem como uma de suas 
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principais competências a educação em saúde. Segundo a Lei que dispõe sobre o 

exercício profissional da enfermagem, a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, o 

artigo 11, é função privativa desse indivíduo a educação que vise melhorar a 

condição de saúde da população (FERNANDES et al., 2012; BRASIL, 1986).  

As ações dessa natureza são capazes de mudar comportamentos, por meio 

da valorização dos contextos sociais, econômicos e culturais da comunidade, 

levando à formação de uma consciência crítica a respeito das formas de promoção 

da saúde e de prevenção de doenças (RIBEIRO et al., 2012; BRASIL, 2001b).  

Frente à importância de ações educativas, sugere-se que o enfermeiro 

compartilhe com a família conhecimentos sobre desenvolvimento da criança e riscos 

de acidentes domésticos infantis desde as consultas de pré-natal, puerpério, até 

aquelas de acompanhamento de crescimento e desenvolvimento infantil. 

Recomenda-se também o incentivo do fortalecimento do vínculo entre mãe e filho de 

forma precoce, bem como, elaboração, aplicação e avaliação programas de 

educação intersetoriais para grupos de pais de crianças sobre prevenção de 

acidentes domésticos (HARADA; PEDROSO, 2009; HOCKENBERRY; WILSON, 

2009). 

Uma das principais situações no cenário dos acidentes domésticos é 

despreocupação, por parte dos responsáveis, com acontecimentos previsíveis, a 

qual pode advir do entendimento insatisfatório sobre acidentes e suas 

consequências. Situações frequentes como o armazenamento de produtos e 

substâncias tóxicas no alcance da criança causam acidentes que podem variar seus 

graus de acometimento. Acidentes como estes podem ser facilmente evitados se for 

adotado um comportamento preventivo (SOUZA, RODRIGUES, BARROSO, 2000).  

Portanto, ampliar o saber sobre esse assunto é fundamental. Autores que 

estudam sobre comportamentos de saúde referem que a informação breve e o 

aconselhamento prestado pelos profissionais de saúde, assim como a utilização de 

materiais educacionais, podem ter um impacto positivo na adoção de 

comportamentos de saúde (NANSEL ET AL., 2002).  

Visto isso, o enfermeiro, que tem como uma de suas principais atribuições na 

ABS elaborar ações de educação em saúde, depara-se com o desafio de selecionar 

o método mais adequado para atender os objetivos, e agregar afetividade no ato de 

educar. O uso de estratégias lúdicas, como elaboração de folders, cartazes, peças 

teatrais, representa uma alternativa viável, uma vez que tornam o aprendizado mais 
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prazeroso e podem incluir não só os cuidadores, mas também as crianças 

(RABELO; PADILHA, 1998).  

É interessante realçar que as crianças, embora ainda imaturas, podem ser 

incluídas nesse processo como multiplicadoras do saber. Segundo Coscrato, Pina e 

Mello (2010), o lúdico pode estimular uma aprendizagem eficiente e efetiva, pois 

desperta a atenção, intencionalmente, para um determinado assunto cujo significado 

pode ser discutido entre todas as crianças, e este conhecimento gerado pode ser 

transportado para o campo da realidade, caracterizando a transcendência. 

Diante do exposto, torna-se pertinente reforçar a importância de incluir a 

família e os demais profissionais de saúde da ESF como participantes ativos no 

processo de prevenção de acidentes domésticos infantis, desde a identificação dos 

principais problemas existentes no cerne da comunidade, até a elaboração e 

avaliação de estratégias mais propícias (MANDÚ et al., 2008). Nesse sentido, é 

interessante destacar os ACS como importantes aliados do enfermeiro, os quais 

podem contribuir na minimização desses eventos, uma vez que possuem maior 

contato com a comunidade, por geralmente residirem no local, e realizarem visitas 

domiciliárias frequentemente. 

Além disso, convém acrescentar a necessidade de adotar medidas de 

prevenção integradas a diferentes setores sociais, com participação ativa da 

comunidade no planejamento e implantação das intervenções.  Dentre os aparelhos 

sociais a serem envolvidos, citam-se igrejas, escolas e creches (ÁVILA, 2009). 

De acordo com Brito et al. (2010), o envolvimento direto das famílias e 

escolas constitui uma das formas mais efetivas de prevenir acidentes domésticos 

infantis.  Nos dias atuais, o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído no ano de 

2007, tem como um dos seus objetivos colaborar na formação integral dos 

estudantes por meio de estratégias de promoção, prevenção e atenção à saúde, 

com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades, acidentes e/ou violências que 

comprometem o pleno desenvolvimento infantil. 

 No tocante à atuação do enfermeiro nas creches, tal necessidade 

fundamenta-se no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

criado no ano de 1998. De acordo com esse documento, os profissionais de 

educação infantil devem ser capazes de trabalhar com diversos conteúdos teóricos e 

práticos, desde os cuidados básicos até os conhecimentos específicos (BRASIL, 

1998). 
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Entretanto, em um estudo realizado em Fortaleza/CE, sobre ações e 

possibilidades da prevenção de acidentes infantis em creches, identificou-se 

fragilidade na compreensão da maioria dos professores dessas instituições quanto à 

prevenção de acidentes infantis.  Segundo as autoras, muitos desses funcionários 

não conseguiram compreender o significado da palavra prevenção e, comumente, 

associaram-na com primeiros socorros (VIEIRA et al., 2009). 

Diante disso, os enfermeiros, juntamente com os demais membros da equipe, 

necessitam compartilhar sua prática de cuidado com aqueles atuantes na área de 

educação. Assim, busca-se efetivar diretrizes que norteiam a escola como promotora 

de saúde, não apenas prevenindo acidentes e outros agravos à saúde humana, 

mas, sobretudo, ampliando conceitos que contribuam com a promoção da saúde 

conforme a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violência (VIEIRA et al., 2009).  

Contudo, e apesar da importância e dos resultados das investigações que 

relacionam esta abordagem educacional com a diminuição das lesões, os 

profissionais de saúde referem que por falta de tempo e conhecimentos, por vezes 

não se dedicam o suficiente a esta intervenção (NANSEL et al., 2008). 

Ademais, observa-se que práticas educativas têm sido permeadas por 

limitações e determinações políticas. Nestas, o estado centraliza o poder de planejar 

e definir verticalmente os programas que cada comunidade necessita. Logo, essas 

ações passam a ser norteadas por motivações externas e desenvolvidas de acordo 

com a verba financeira disponibilizada (ACKER, 2006). 

Desse modo, torna-se fundamental destacar a necessidade de incluir a 

temática em apreço no currículo dos cursos de graduação de Enfermagem. Aliado a 

isso, são essenciais esforços voltados para os enfermeiros já inseridos na ESF, 

organizando núcleos de estudo e proporcionando educação continuada sobre a 

prevenção de acidentes (HARADA; PEDROSO, 2009). 

No âmbito assistencial, o enfermeiro, por seu elevado grau de articulação com 

os demais membros da equipe de saúde, deve assumir a corresponsabilidade de 

assisti-las conforme suas necessidades integrais e o grau de susceptibilidade 

apresentada por cada criança. Nesse caso, é recomendável a elaboração de 

protocolos de condutas para esses casos. Porém, o enfermeiro deve ter o olhar 

clínico apurado para relacionar e contrastar as informações colhidas com as 

observadas. É durante também a assistência que esse profissional tem a 
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oportunidade de analisar o relacionamento entre a família e a criança, e, diante 

disso, incentivar atitudes de responsabilidade nas relações afetivas entre os 

usuários (CHIESA, 2005; HARADA; PEDROSO, 2009).   
 Devido a esse fato, torna-se fundamental que ele domine o conhecimento 

acerca das peculiaridades do desenvolvimento infantil e dos potenciais riscos 

específicos de cada faixa etária. Esse saber proporciona ao enfermeiro subsídios 

para avaliar a criança e detectar possíveis alterações em seu desenvolvimento, bem 

como permite a ele conhecer aspectos relacionados às aptidões adquiridas ao longo 

das fases da infância, possibilitando-se oferecer condições ambientais favoráveis 

para o desenvolvimento infantil (SOUZA; RODRIGUES; BARROSO, 2000).  

Somado a isso, é imprescindível que o enfermeiro detenha o conhecimento 

sobre os acidentes domésticos infantis para ser capaz de identificar casos de 

possível negligência com as crianças, e diante dos casos suspeitos, promover 

discussões com a equipe multiprofissional da ESF, e se necessário, realizar 

encaminhamentos aos órgãos competentes (HARADA; PEDROSO, 2009). 

Nesse sentido, a visita domiciliária desempenhada pelos enfermeiros da ESF 

pode constituir um instrumento assistencial relevante para auxiliar na prevenção de 

acidentes domésticos infantis, pois possibilita obter informações, na maioria dos 

casos, impossíveis de serem identificadas durante as consultas nas UBS. A 

realidade evidenciada advém de o domicílio configurar-se como um espaço 

privilegiado para observar aspectos relativos ao autocuidado, dificuldades pessoais, 

relações familiares, hábitos de vida e elementos culturais (TORRES; ROQUE; 

NUNES, 2011; SOUZA; WERGNER; GORINI, 2007).  

Na esfera da pesquisa, acrescenta-se a relevância de os enfermeiros 

realizarem estudos epidemiológicos, com o intuito de conhecer dados referentes aos 

acidentes domésticos infantis, e, assim, subsidiar intervenções eficazes.  Vieira et al. 

(2007) sugerem também a realização de estudos com famílias que vivenciam ou já 

passaram por situações de agravos externos envolvendo os seus entes queridos, a 

fim de identificar e estabelecer estratégias que poderão nortear a minimização 

desses eventos. Desse modo, o profissional deve conhecer teorias e construtos de 

famílias, a fim de subsidiar, cientificamente, sua própria prática e delinear um plano 

de ações que inclua as expectativas de conhecimento e de saúde das famílias.  

Assim, constata-se a relevância do enfermeiro da ESF, o qual, nos âmbitos da 

educação em saúde, assistência e pesquisa tem o potencial de desenvolver ações 
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integrais e intersetoriais condizentes com as necessidades de cada usuário, no 

intuito de minimizar a incidência desses acontecimentos. Para tanto, destaca-se a 

importância de incluir a família como coparticipante na preservação da saúde na 

infância.  
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REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

“Os pais não podem mudar a cor dos olhos de seu filho, 
mas podem dar aos olhos a luz da compreensão....” 

 
 

Charles Kingsley 
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4  REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

As razões que levam os cuidadores de crianças a prevenir os acidentes 

domésticos infantis estão ancoradas em fatores ambientais e psicossociais nos 

quais esses indivíduos estão imersos. Diante disso, a fim de compreender melhor a 

adoção do comportamento preventivo, buscou-se um modelo teórico capaz de 

explicá-lo. Assim sendo, optou-se nortear a análise dos dados desse estudo com 

base no Modelo de Crenças (MCS) em Saúde, o Health Belief Model, proposto por 

ROSENSTOCK em 1974, considerando a notável influência das crenças sobre as 

atitudes individuais (MCWEN; WILLS, 2009). 

O MCS foi criado nos anos de 1950 por um grupo de psicólogos sociais do 

Serviço de Saúde Pública dos EUA, com o intuito de esclarecer os motivos de as 

pessoas não se prevenirem contra doenças para as quais já havia vacinas ou testes 

(DELA COLETA, 2004).  

Nesse sentido, em 1974, Rosenstock buscou explicar as atitudes individuais 

relacionadas à saúde com base em percepções de susceptibilidade ao problema, 

bem como, de severidade, benefícios e barreiras (MCWEN; WILLS, 2009).  

A fim de promover um maior entendimento acerca dessas dimensões, estas 

serão descritas abaixo: 

 Susceptibilidade percebida: refere-se à percepção de risco para contrair 

alguma doença ou sofrer algum dano; 
 Severidade percebida: representa o grau de perturbação gerado ao se 

pensar na doença ou nas consequências negativas desencadeadas por esta 

nos âmbitos emocional, familiar e social;  
 Benefícios percebidos: implicam na crença da efetividade da ação e na 

percepção individual de seus benefícios; 
 Barreiras percebidas: fatores negativos envolvidos na concretização da 

medida preventiva, a partir de uma análise do tipo custo-benefício de 

aspectos como tempo, dinheiro e esforço. 
 

Posteriormente, mediante o uso crescente do MCS em diferentes áreas de 

atuação, sobretudo na enfermagem, psicologia e medicina, surgiu a necessidade de 

incluir dois novos conceitos ao modelo, os quais dizem respeito aos indícios para a 
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ação e a autoeficácia (DELA COLETA, 2004; MCEWEN; WILLIS, 2009). As 

definições destes estão expostas a seguir: 

 
 Indícios para a ação percebidos: são estímulos internos ou externos que 

ativam a prontidão para agir e incitam a adoção de determinados 

comportamentos; 
 Autoeficácia percebida: constitui a confiança do indivíduo na sua 

capacidade de desempenhar com êxito alguma ação. 

 

Nesse sentido, toma-se por base a ideia de que, para adotar medidas 

preventivas, é necessário acreditar na susceptibilidade a determinada doença ou 

dano, assim como crer nas suas possíveis consequências negativas. Além disso, é 

fundamental que a percepção dos benefícios advindos da prevenção supere as 

barreiras capazes de impedi-la (NEVES, 2005). Logo, apenas quando o indivíduo 

reconhecer que os benefícios superam as barreiras, haverá grandes possibilidades 

de êxito nas decisões e, consequentemente, nas atitudes tomadas (COUTO, 1998). 

Convém destacar a influência de diversas variáveis na adesão ao 

comportamento preventivo, como as de caráter demográfico - idade, sexo e grau de 

escolaridade; as sociopsicológicas, constituídas pela classe social, personalidade, 

pressão do grupo social; e, por fim, as estruturais, as quais incluem conhecimento, 

crenças, valores e contato anterior com a doença ou agravo (ROSENSTOCK, 1990). 

Somado a isso, outro elemento também pode interferir de modo indireto nesse 

processo, o qual diz respeito à motivação. Esta pode ser representada por uma 

gama de intervenções, tais como campanhas de comunicação, orientações de 

amigos, familiares ou profissionais de saúde (NEVES, 2005). A seguir, a Figura 1 

reúne todos os fatores contidos no MCS: 
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Figura 1 - Modelo de Crenças em Saúde (MCS) como preditor do comportamento 

preventivo, segundo Rosenstock (1974). 

 
FONTE: Neves (2005), p. 27. 

 

Com base no esquema acima, percebe-se que o MCS considera a 

interferência de múltiplos fatores no modo como uma pessoa ou comunidade 

concebe o termo saúde, os riscos relacionados a esta o que, consequentemente, 

reflete na adesão à prevenção em saúde. Essa percepção é influenciada pelas 

relações sociais e, portanto, sofre mudanças conforme a época e o contexto cultural 

vivenciados (OLIVEIRA, PINTO, 2007; BRITO, 2008). 
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 Para o presente estudo, optou-se utilizar três dos conceitos propostos ao 

MSC, a saber: percepções de susceptibilidade, indícios para a ação e autoeficácia. 

Acredita-se que nesse caso, esses pilares reuniram a essência do modelo, 

desvelando achados que responderam satisfatoriamente aspectos fundamentais 

relacionados à adoção de práticas preventivas contra os acidentes domésticos 

infantis, sob a óptica dos cuidadores.  

 A seguir, está disposto um quadro esquemático contendo a adaptação dos 

conceitos utilizados ao objeto de estudo desta dissertação com seus exemplos: 

 

Quadro 3 -  

 

CONCEITO DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

Susceptibilidade 
percebida 

Crença ou opinião 

relacionada com as 

chances de estar 

diante de riscos para 

acidentes domésticos 

infantis 

O cuidador acredita que os 

acidentes domésticos com 

crianças podem ser evitados; 

 

O cuidador acha que sua casa é 

um ambiente propício a esses 

acidentes. 

Indícios para 
a ação percebidos 

Estímulo (externo 

ou interno) que 

desencadeia 

medidas 

relacionadas à 

saúde 

O cuidador tem acesso a 

informações relacionadas aos 

acidentes domésticos infantis e suas 

respectivas formas de prevenção 

durante consultas, visitas 

domiciliárias, programas de 

televisão, conselhos de familiares e 

etc. 

Autoeficácia 
percebida 

Reconhecimento de 

que as práticas e 

escolhas sociais 

podem influenciar 

O cuidador previne acidentes como 

queimaduras, quedas e choques 

elétricos no âmbito domiciliar por 

acreditar estar contribuindo para o 

Conceitos do MCS aplicado ao estudo sobre percepções dos 

cuidadores domiciliares de crianças de zero a cinco anos sobre 
prevenção de acidentes domésticos. 
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FONTE: Adaptado de McEwen e Wills (2009). 

Diante do exposto, infere-se que o uso do MCS como referencial teórico-

metodológico mostra-se relevante nesta dissertação, pois permite desvelar a 

percepção dos cuidadores de crianças entre zero e cinco anos de idade sobre 

acidentes domésticos infantis e sua relação com a adoção de comportamentos 

preventivos. Além disso, permite-se identificar, na visão dos participantes, a 

contribuição dos profissionais de saúde, sobretudo do enfermeiro, nessa prática.  

Portanto, acredita-se que entender o modo como esses cuidadores 

consideram o assunto pode trazer importantes subsídios para o desenvolvimento de 

intervenções preventivas eficazes, contribuindo para a garantia do bem-estar infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

positivamente a 

saúde. 

bem-estar infantil. 
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PERCURSO METODOLÓGICO 
 

“Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa do 
plano”. 

  

Gerhard Boehme 
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5  PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Neste item encontra-se descrita a trajetória metodológica utilizada para obter 

os dados que subsidiaram esta pesquisa.  

 
 

5.1 TIPO DE ESTUDO 
  

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2007), pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas no intuito de formular questões ou problemas para desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou 

fenômeno; além de modificar ou esclarecer conceitos. 

Em relação aos estudos descritivos, estes observam, registram, analisam e 

correlacionam fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Possuem como intuito 

descobrir, de forma fidedigna, a natureza e as características de um determinado 

fenômeno, bem como a quantidade de episódios em que este se repete (CERVO; 

BERVIAN; DA SILVA, 2007).  

 A pesquisa qualitativa foi escolhida devido ao fato de responder a 

questionamentos cujas respostas não podem ser representadas por números, pois 

visa descrever significados, motivos, crenças, valores e atitudes de cada indivíduo. 

Portanto, a opção pelo método em apreço justifica-se por possibilitar compreender o 

significado e representações de assuntos específicos para determinados indivíduos 

(MINAYO, 2008).   

 

 

5.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Saúde da Família do bairro de Cidade 

Nova (USFCN), localizada no Município de Natal/Rio Grande do Norte, Brasil. A 

justificativa para a realização da pesquisa nessa instituição advém do fato de a ESF 

proporcionar maior proximidade e vínculo entre os profissionais de saúde e as 

famílias que residem em suas áreas adscritas. Acredita-se, portanto, que o laço de 

confiança entre esses indivíduos constitui-se como uma ferramenta essencial para 
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obter êxito nas ações de educação em saúde, inclusive naquelas relacionadas à 

prevenção de acidentes domésticos infantis. Ademais, na opinião das 

pesquisadoras, quando comparados ao domicílio, a unidade de saúde forneceria 

menores prejuízos à privacidade e desempenho das atividades domésticas dos 

entrevistados.  

Especificamente quanto à USFCN, esta possui vínculo com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), funcionando como campos de estágios de 

práticas de disciplinas, desde o ano de 1975. Por isso, possibilitou-se a inserção 

prévia das pesquisadoras nas atividades realizadas neste serviço, com ênfase nas 

ações relacionadas à promoção da saúde materno-infantil, como as consultas de 

acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento (CD), pré-natal e as visitas 

domiciliárias. Assim, ocorreu uma maior aproximação destas profissionais com os 

familiares ou demais acompanhantes de crianças que buscavam o serviço.   

Durante esse período, percebeu-se que, em muitos episódios, o período de 

tempo dedicado aos diálogos sobre a prevenção de acidentes domésticos infantis, 

de acordo com a fase do desenvolvimento vivenciado pela criança não era 

priorizado. 

Além disso, convém ressaltar que, devido à inexistência de dados específicos 

referentes à ocorrência de acidentes domésticos infantis em Natal/RN, não foi 

possível identificar a incidência desses eventos conforme os bairros ou distritos. 

Diante disso, a escolha do local de pesquisa também baseou-se da elevada 

quantidade de crianças na faixa etária de zero a cinco anos moradoras da área 

adscrita pela USFCN, as quais, em sua maioria estão incluídas em famílias cujas 

rendas mensais são precárias, fator este considerado propício para a vivência de 

acidentes domésticos, de acordo com estudos científicos realizados sobre a 

temática em apreço (VENDRUSCULO et al., 2010; FILÓCOMO et al., 2002; 

MARTINS; ANDRADE, 2005). 

O bairro citado localiza-se no distrito sanitário oeste da cidade de Natal e 

começou a ser povoado no final dos anos de 1960, com a migração de pessoas de 

baixa renda para a capital. Tais moradores encontravam nos lixões existentes nessa 

localidade um meio de sobrevivência. Nos dias atuais, o lixão está inativo e em seu 

lugar funciona uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis (NATAL, 

2013).  
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Esse bairro possui uma população de aproximadamente 17. 651 habitantes, 

formada na sua maioria por jovens na faixa etária de 10 a 24 anos de idade, 

constituindo 28% da população total. Aproximadamente 1334 habitantes são 

crianças na faixa etária de zero a quatro anos de idade, o que representa uma 

parcela equivalente a 7,96% (NATAL, 2013).  

Quanto aos domicílios, de acordo com a Secretaria Municipal de Natal (2013), 

no ano de 2000, estes correspondiam a um total de 3.840 e em 2010 este 

quantitativo aumentou para 5.200 residências, totalizando uma taxa de crescimento 

correspondente a 3,08% nos últimos 10 anos. Concernente à renda familiar mensal, 

no ano de 2010, esta era de aproximadamente 0,83% salário mínimo, considerando 

este valor equivalente a R$ 510,00 (NATAL, 2013). 

Em relação às escolas e creches, o bairro possui quatro escolas públicas, 

sendo três municipais e uma estadual; além de uma particular e quatro creches. 

Quanto aos estabelecimentos de saúde, existe apenas uma unidade básica de 

saúde em Cidade Nova. Diante disso, considerando as baixas condições 

socioeconômicas dos habitantes deste lugar, este representa um dos mais 

requerentes de investimentos na atenção à saúde da criança, tanto em unidades de 

saúde quanto em instituições sociais de educação infantil (NATAL, 2013). 

Nesse sentido, o único equipamento público de saúde existente em Cidade 

Nova consiste na ESF, a qual oferece diariamente atendimento à população, 

sobretudo por meio de ações programáticas e de vigilância à saúde, incluindo 

também assistência à demanda espontânea.  

Dentre as ações programáticas relacionadas ao público materno-infantil, a 

USFCN desenvolve atividades como: planejamento familiar, acompanhamento pré-

natal, grupo de gestantes, visita domiciliária ao recém-nascido e à puérpera, triagem 

neonatal, vacinação, acompanhamento do CD da criança, atenção à saúde bucal e, 

mesmo que escassas, ações educativas em creches e escolas.  

Quanto à equipe de profissionais, a unidade dispõe de 30 profissionais, sendo 

estes: quatro enfermeiras, quatro médicos, dois dentistas, dois Agentes de 

Consultório Dentário (ACD), quatro auxiliares de enfermagem, 21 Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), uma nutricionista, uma diretora, um arquivista, um 

dispensador de medicamentos e dois auxiliares de serviços gerais. Em cada equipe 

da ESF atuam um enfermeiro, um médico, um auxiliar de enfermagem, além de 

cinco a seis agentes comunitários de saúde.  
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5.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Participaram da pesquisa 19 cuidadores de crianças no ambiente doméstico 

que atenderam aos seguintes critérios de elegibilidade: ter idade igual ou superior a 

18 anos, ser cuidador(a) domiciliar de pelo menos uma criança com até cinco anos e 

residir na área adscrita da Unidade de Saúde da Família do bairro de Cidade Nova. 

O critério de exclusão restringiu-se àquelas pessoas com alguma condição física ou 

mental que inviabilize a sua participação na pesquisa ou que se recusassem a 

participar do estudo. 

Ter idade igual ou superior a 18 anos, ser cuidador(a) domiciliar de pelo 

menos uma criança com até cinco anos e residir na área adscrita da Unidade de 

Saúde da Família do bairro de Cidade Nova. 

O número de entrevistados foi equivalente a dezenove, atendendo ao critério 

da saturação dos dados. Segundo Polit, Beck e Hungler (2004), isso ocorre quando 

nenhuma informação nova é obtida e então se suspende a inserção de novos 

participantes pelo fato de esse processo ter se tornado irrelevante. 

 

 
5.4 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Para a obtenção das informações, optou-se pela entrevista programada, 

composta por questões abertas. A coleta foi norteada por um roteiro estruturado com 

questões abertas, no qual as perguntas eram previamente formuladas, a fim de 

garantir a obtenção de dados condizentes com os propósitos do estudo (MARCONI; 

LAKATOS; 2007).  

O instrumento utilizado foi dividido em três itens, sendo o primeiro constituído 

de dados referentes à caracterização sociodemográfica do cuidador. Neste item, 

investigaram-se os dados referentes ao sexo, idade, tipo de vínculo com a criança, 

estado civil, grau de escolaridade, ocupação, renda mensal, condições de moradia e 

quantidade de indivíduos que residiam na casa. No segundo tópico, buscou-se 

identificar dados sobre a criança, como sexo, idade e quantidade delas que eram 

cuidadas simultaneamente pelo mesmo cuidador. O último item apresenta aspectos 
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sobre o MCS, especificamente relacionados à percepção de susceptibilidade, 

autoeficácia e indícios para a ação percebidos (APÊNDICE A).  

Ressalta-se que, esse roteiro foi previamente submetido ao pré-teste numa 

população com características semelhantes aos indivíduos pesquisados, no intuito 

de verificar a compreensão deles quanto ao instrumento. Autores enfatizam a 

importância de o instrumento ser testado antes de sua utilização na pesquisa 

propriamente dita, pois isso viabiliza a investigação da validade deste, prevenindo 

assim possíveis erros na compreensão dos participantes e a obtenção de 

informações divergentes do objetivo do estudo (MARCONI; LAKATOS; 2007). 

 

 

5.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS 

 

Antes do início da coleta de dados, foram adotadas algumas medidas a fim de 

respeitar as exigências éticas e legais requeridas pela pesquisa científica 

envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2013). Destarte, inicialmente realizaram-se contatos formais, por 

meio de ofícios, com a Secretaria Saúde do Município do Natal (RN) e a diretora da 

USFCN. A partir disso, obteve-se a anuência para realizar a investigação na referida 

unidade de saúde (APÊNDICE B). 

Em seguida, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UFRN, obtendo aprovação com o parecer nº 219.872/13 (ANEXO B). Assim 

sendo, no mês de março de 2013 teve início o pré-teste do instrumento, com o 

intuito de avaliar a aplicabilidade deste e a possível necessidade de alterações. O 

pré-teste foi realizado com duas participantes, na Unidade de Saúde da Família de 

Felipe Camarão II, localizada na zona oeste do município de Natal. Feito isso, 

realizou-se algumas modificações no instrumento testado, a fim de torná-lo mais 

compreensível para os participantes. 

Concluídas essas etapas, deu-se início à coleta de dados propriamente dita, 

realizada exclusivamente pela pesquisadora. A abordagem inicial dos usuários 

ocorreu de forma individual e durante as seguintes ocasiões: após a realização de 

consultas com profissionais médicos, nutricionistas ou enfermeiros; bem como 

posteriormente à saída da sala de vacinação ou marcação de exames e consultas. 

Inicialmente, eles eram questionados se cuidavam de crianças na faixa etária entre 
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zero a cinco anos. Em caso afirmativo, a pesquisadora informava os indivíduos 

sobre os objetivos do estudo e sua relevância, e, em seguida, perguntava se eles 

aceitavam participar do estudo e se tinham disponibilidade naquele momento. 

Mediante a aquiescência, os participantes eram conduzidos a um local mais 

reservado, no galpão da unidade. 

A coleta foi precedida pela entrega de uma cópia do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C) ao entrevistado, a qual era lida e 

assinada por ele. Os depoentes também foram informados sobre a gravação das 

falas, sendo solicitada a sua anuência para que isso ocorresse (APÊNDICE D). 

Ressalta-se que, quando os participantes alegavam não ser alfabetizados, a 

pesquisadora realizava a leitura dos documentos e, quando estes concordavam, 

carimbavam a digital no ofício. 

Também se explicou que os documentos resultantes de sua participação 

(TCLE, consentimento para gravação da entrevista e as anotações de seus 

depoimentos) seriam mantidos em sigilo e armazenados durante cinco anos no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, sob a responsabilidade da coordenadora 

do estudo (APÊNDICE E). Destacou-se que, a participação possuía caráter 

voluntário, com possibilidade de desistência a qualquer momento, conforme a 

Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013). 

 Os discursos foram registrados por meio de um gravador portátil, a fim de que 

as falas fossem apreendidas integralmente, evitando, portanto, uma construção de 

resultados incompatíveis com a realidade. Em apenas uma situação, a entrevistada 

não permitiu a gravação de sua fala, sendo anotados seus relatos da forma mais 

fidedigna possível. Os dados foram coletados durante os meses de março e abril de 

2013, no turno matutino de trabalho, nos dias úteis da semana, exceto nas quartas-

feiras, quando não havia expediente pela manhã na USFCN. Após a transcrição dos 

depoimentos, estes foram organizados em quadros, conforme orienta a técnica do 

DSC, a qual será elucidada no próximo item.  

 Com fins de garantir o anonimato dos participantes, seus discursos foram 

atribuídos a códigos. Estes eram compostos pela letra inicial do vínculo entre o 

cuidador e a criança, seguida de um número, correspondente à ordem em que as 

entrevistas aconteceram. A exemplo disso, caso a primeira participante fosse mãe 
da criança cuidada, seu discurso seria identificado pelo código M1. 
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5.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

As entrevistas foram transcritas na íntegra e digitadas pela própria 

pesquisadora. Posteriormente, os depoimentos foram tratados conforme a técnica 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Este método tem como propósito reunir em 

um único discurso-síntese várias falas individuais que expressam o modo de pensar 

acerca de um determinado fenômeno (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2003). Destarte, o 
DSC constitui uma maneira de permitir à coletividade expressar-se diretamente. 

No tocante às vantagens atreladas ao uso desse método, Lefèvre e Lefèvre 

alegam que: 
Através do modo discursivo, é possível visualizar melhor a representação 
social, na medida em que ela aparece não sob uma forma (artificial) de 
quadros, tabelas e categorias, mas sob uma forma (mais viva e direta) de 
um discurso, que é, como se assinalou, o modo como os indivíduos reais, 
concretos, pensam. (2003, p.19-20). 
 

 
Para a elaboração do DSC, foram criadas três figuras metodológicas. Dentre 

tais, citam-se as expressões-chave (ECH), as quais se resumem a trechos contendo 

a essência do discurso. Estes devem ser sublinhados, iluminados ou coloridos pelo 

pesquisador. A partir das ECH, são elaboradas ideias centrais (IC), as quais 

correspondem a uma descrição sintética e fidedigna do sentido de cada discurso 

analisado, bem como dos depoimentos com ECH similares. Ressalta-se que, as IC 

são descrições dos autores dos discursos, e não interpretações do pesquisador. A 

terceira figura diz respeito à Ancoragem (AC), a qual é definida como a manifestação 

linguística de uma teoria, ideologia ou crença do entrevistado. Nesta pesquisa, não 

foi optado o uso das ancoragens, pois o conteúdo obtido a partir das ECH e IC 

atendeu aos objetivos propostos. 

No intuito de construir o DSC, foi necessário inicialmente esboçar um quadro 

com duas colunas, sendo uma composta pelas ECH e a outra pelas IC. Tal quadro é 

denominado Instrumento de Análise de Discurso (IAD), conforme o modelo a seguir: 

 

Quadro 4 – Exemplificação do Instrumento de Análise de Discurso 1. 

EXPRESSÕES-CHAVE (ECH) IDEIAS CENTRAIS (IC) 
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FONTE: Adaptado de Lefèvre e Lefèvre (2003). 

 

Conforme Lefèvre e Lefèvre (2003), a fim de dar continuidade ao tratamento 

dos dados por meio do DSC, foram seguidas as etapas listadas a baixo:  

 
1º) Transcrição na íntegra das entrevistas e inserção das respostas de cada 

questão em Instrumentos de Análise de Discursos (IAD) distintos, 

especificamente na coluna referente às ECH; 

2º) Leituras exaustivas de todas as respostas à determinada questão; 

3º) Identificação e realce das expressões-chave de cada resposta, utilizando-

se cores ou recursos gráficos distintos para as ECH; 
4º) Identificação das ideias centrais a partir das ECH; 

5º) Identificação e agrupamento das IC com sentidos iguais ou 

complementares; 
6º) Denominação de cada um dos grupamentos com letras distintas; 

7º) Construção do DSC, sendo elaborado um discurso para cada grupamento 

de IC. 

 

A elaboração do DSC foi iniciada a partir da construção de um novo 

instrumento de análise de discurso (IAD2), o qual continha todas as expressões-

chaves destacadas no IAD1. Para organizar os discursos-síntese, os pesquisadores 

contavam com a estrutura gráfica sugerida por Lefèvre e Lefèvre (2003), exibida 

logo abaixo.  

 

Quadro 5 – Exemplificação do Instrumento de Análise de Discurso 2 

EXPRESSÕES-CHAVE (ECH) 
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

(DSC) 
  

  

  
FONTE: Adaptado de Lefèvre e Lefèvre (2003). 
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Ressalta-se que, quando continham ideias antagônicas, as ECH originavam 

DSC distintos, assim sendo, na coluna à direita, em uma única linha eram dispostas 

ECH com teor similar ou complementar. Ao apresentarem ideias diferenciadas, 

obrigatoriamente as expressões eram colocadas na linha seguinte. Enquanto isso, à 

esquerda, eram elaborados os DSC.  

É importante frisar que, os discursos foram organizados, atendendo a 

determinados princípios do DSC, no intuito de não apenas constituir uma mera 

reunião de relatos. Dentre os princípios, cita-se a coerência, com vistas a garantir a 

elaboração de discursos estruturados, com início, meio, fim e partindo do tema geral 

para o específico. Além disso, deveriam possuir posicionamento próprio, o qual 

implica na separação obrigatória dos depoimentos cujas ideias sejam antagônicas e 

junção opcional das falas semelhantes ou complementares (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2003). 

Outra estratégia utilizada para tornar o DSC compreensível, refere-se à 

“artificialidade natural”, segundo a qual particularidades relacionadas sexo, idade ou 

problemas de saúde específicos devem ser extraídos do texto. Neste sentido, 

depoimentos repetidos também devem ser excluídos, escolhendo-se apenas um 

“exemplar” para melhor representar determinado pensamento. Nesse sentido, 

permite-se também o uso de conectivos para dar mais coesão às expressões-chave. 

Diante do exposto, a utilização desse método para tratar os dados coletados 

neste estudo possibilitou desvendar a percepção dos cuidadores selecionados sobre 

acidentes domésticos na infância.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

“Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. 
Todo ponto de vista é a vista de um ponto”. 

Leonardo Boff 

http://pensador.uol.com.br/autor/leonardo_boff/
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6  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Este capítulo analisa os depoimentos dos cuidadores de crianças entre zero a 

cinco anos de idade sobre suas percepções acerca da prevenção de acidentes 

domésticos infantis. As categorias emergidas foram organizadas de acordo com as 

dimensões do MCS utilizadas nesse estudo, as quais dizem respeito às percepções 

de susceptibilidade, autoeficácia e indícios para a ação.  

No tocante à dimensão relacionada à percepção de susceptibilidade, as 

respostas obtidas originaram ICs acerca das causas dos acidentes domésticos 

infantis, bem como a respeito dos tipos desses acontecimentos. Além disso, 

identificaram-se as percepções quanto às mudanças dos riscos para esses 

acidentes, conforme a idade da criança. Outras categorias incluídas nessa dimensão 

estiveram relacionadas à moradia como ambiente propício para acidentes 

domésticos infantis; vivência desses episódios com as crianças cuidadas e 

significado desses acontecimentos para o cuidador. 

Quanto à percepção de autoeficácia, emergiu uma categoria relacionada às 

medidas adotadas para a prevenção dessas ocorrências. Por fim, concernente aos 

indícios percebidos para a ação, elencaram-se ideias sobre o acesso a informações 

referentes à prevenção de acidentes domésticos infantis.  
 
 
6.1  CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

   

Como forma de proporcionar um maior entendimento sobre a temática em 

questão, inicialmente serão apresentados aspectos relacionados à identificação e 

caracterização socioeconômica dos entrevistados. Estes abrangem informações 

quanto ao sexo, idade, tipo de vínculo com a criança cuidada, estado civil, grau de 

escolaridade, ocupação, renda familiar mensal, condições de moradia e quantidade 

de pessoas que moram na residência.  

Por fim, serão expostos dados sobre a identificação – sexo e idade - das 

crianças cuidadas, pois conforme alguns estudos, tais variáveis influenciam na 

ocorrência de eventos dessa natureza durante a infância (FILÓCOMO et al., 2002; 

ANDRADE et al., 2012; MARTINS; ANDRADE, 2005). 
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No tocante ao sexo dos indivíduos entrevistados, a participação das mulheres 

foi unânime. Quanto ao tipo de vínculo com a criança cuidada, 18 informaram serem 

mães, enquanto as demais eram avós, evidenciando, portanto, a família como a 

principal instituição promotora de cuidados à criança. Esse resultado é corroborado 

por outros autores, ao destacarem as mulheres como as principais prestadoras de 

cuidados às crianças (SOUZA; RODRIGUES; BARROSO, 2000; MARTINS; 

ANDRADE, 2005).  

Quanto à idade das cuidadoras, esta variou de 18 a 55 anos. A maioria era 

jovem, estando 11 inseridas na faixa etária entre 18 e 30 anos; seis, entre 31 a 40 

anos, uma tinha 51 e esse mesmo quantitativo referiu ter 55 anos. Apenas uma 

participante alegou ter 45 anos de idade.   

Em relação ao estado civil das depoentes, houve predomínio da união 

consensual, com oito relatos, e do matrimônio, com seis. Três mulheres afirmaram 

ser solteiras e este mesmo quantitativo afirmou ser divorciada. Esses achados fazem 

parte de uma realidade nacional, na qual vem se mostrando um aumento na 

quantidade de uniões consensuais, sobretudo na região Norte, onde 51% das uniões 

são desta natureza, seguida da região Nordeste, com 40,8% (IBGE, 2012a). 

Quanto ao grau de escolaridade, a maioria, representada por 10 participantes, 

afirmou ter concluído o ensino médio, porém nenhuma havia ingressado em cursos 

superiores. De todas as entrevistadas, apenas duas não eram alfabetizadas, as 

quais tinham idade acima de 50 anos. Esse resultado vai ao encontro dos dados 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012, 

dentre os quais a maior parte das pessoas analfabetas esteve concentrada nessa 

faixa etária (IBGE, 2012a).  

Ainda sobre esta variável, pesquisadores apontam que o nível de 

escolaridade têm influências diretas sobre o processo de cuidar da criança, pois 

facilita a compreensão e amplia o acesso a informações necessárias à saúde infantil 

(CHIESA; WESTPHAL; AKERMAN, 2008).  

No tocante à renda mensal familiar, considerando o salário mínimo 

equivalente ao total de R$ 678,00 no corrente ano, a maior parte das entrevistadas 

alegou receber de um a 1,5 salário mínimo mensalmente. Nesse sentido, Martins e 

Andrade (2005) discorrem que em organizações familiares com baixo poder 

aquisitivo, possivelmente os genitores encontram maior dificuldade em supervisionar 
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os filhos de modo adequado, deixando-os sozinhos ou na companhia de um irmão, 

para poderem trabalhar.  

Em síntese, as características do cuidador quanto à faixa etária, grau de 

escolaridade e renda mensal convergem com o perfil da sociedade brasileira, na 

qual se associam condições aceitáveis de sobrevivência com situações de 

vulnerabilidade social (VIEIRA et al, 2007). 

Relativo à ocupação, 14 entrevistadas afirmaram ser do lar, enquanto seis 

exerciam alguma atividade com remuneração. Esse resultado representa uma 

herança do modelo patriarcal, o qual era predominante desde a Idade Antiga, nos 

diversos tipos de organizações sociais, inclusive nas famílias. De acordo com esse 

paradigma, existia uma divisão sexuada do trabalho, na qual as atividades como 

cuidar da prole e desempenhar afazeres domésticos cabiam exclusivamente às 

mulheres. O trabalho remunerado em prol do sustento familiar estava restrito apenas 

à figura masculina, a quem as mulheres deveriam demonstrar total submissão 

(MARCASSA, 2012). 

Em relação aos dados sobre as condições de moradia, todas as participantes 

relataram morar em casas de alvenaria, tendo a maioria destes domicílios quatro a 

cinco cômodos. Quando questionadas sobre a quantidade de moradores, 13 relatos 

evidenciaram a presença de quatro a cinco pessoas morando na mesma casa; em 

seis casos, o domicílio era partilhado por duas a três pessoas e em apenas uma 

casa, residiam sete. 

Diante do exposto, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD), 

divulgada em 2012, evidenciou aumento na quantidade de famílias brasileiras, 

contudo, essa mudança esteve associada à redução de seus integrantes. De acordo 

com esse estudo, no Brasil, as instituições familiares são compostas, em média, por 

três integrantes (IBGE, 2012b). 

Quanto ao sexo da criança cuidada, conforme o relato das cuidadoras, dentre 

as 23 crianças incluídas na faixa etária entre zero e cinco anos de idade, existiam 14 

meninos e nove meninas. Convém esclarecer o fato de algumas mulheres cuidarem 

de mais de uma criança no grupo etário estudado, tornando esse quantitativo 

superior ao total de mulheres entrevistadas. 

Ao analisar a incidência de acidentes domésticos na infância, concernente ao 

sexo infantil, autores evidenciam o predomínio de meninos como vítimas desses 

episódios. A justificativa disto centra-se, provavelmente, nas diferenças 
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comportamentais inerentes a cada gênero, associado a uma forma de educação 

diferenciada. Nesse sentido, acredita-se que este fato advenha da concessão de 

maior liberdade aos meninos, os quais se mostram mais enérgicos e adeptos de 

brincadeiras mais dinâmicas, geralmente realizadas com pouca supervisão dos pais. 

Isso promove um maior tempo de exposição aos fatores predisponentes à 

ocorrência de acidentes (MARTINS; ANDRADE, 2005; FILÓCOMO et al. 2002). 

Quando as cuidadoras foram questionadas sobre as idades das crianças sob 

sua supervisão no domicílio, elas afirmaram que 12 estavam na faixa etária de um a 

dois anos; seis, entre zero e 11 meses, e cinco tinham entre três e quatro anos. 

Dentre as participantes, três cuidavam simultaneamente de dois filhos com até 

quatro anos de idade.   

A apreciação dos dados ora apresentados possibilitou conhecer o perfil da 

amostra estudada e, consequentemente, entender com mais clareza os demais 

resultados do estudo a serem apresentados a seguir.  

 
 
6.2  DADOS RELACIONADOS AO MODELO DE CRENÇAS EM SAÚDE (MCS) 
  

Neste tópico, os dados emergidos dos DSC serão analisados sob a óptica das 

percepções de susceptibilidade, autoeficácia e indícios para a ação, propostas pelo 

MCS. Com base nas respostas para os questionamentos propostos, surgiram 

diversas IC, as quais representam as categorias dessa dissertação.  

É pertinente frisar que, a fim de respeitar o princípio da “desparticularização”, 

preconizado pela técnica do DSC, optou-se uniformizar os pronomes pessoais 

dirigidos às crianças para o gênero feminino, a fim de fornecer maior coerência aos 

discursos-síntese.  

 

 

6.2.1  SUSCEPTIBILIDADE PERCEBIDA 
 

Aqui serão discutidos dados acerca da percepção de susceptibilidade das 

participantes. Esta representa uma importante esfera do MCS, pois remete ao modo 

como o ser percebe os riscos existentes ou sua vulnerabilidade em desenvolver 

determinado problema de saúde. A postura de aceitar a susceptibilidade varia entre 

as pessoas, as quais podem negar as chances de sofrer algum dano ou adquirir 
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uma doença. Existem aquelas que podem admitir essa possibilidade, porém 

subestimando-a (NEVES 2005).  

Quanto aos casos nos quais o indivíduo que já foi acometido por determinada 

enfermidade ou sequela, esta dimensão do MCS busca investigar aspectos como 

aceitação da circunstância atual e avaliação subjetiva dos riscos de vivenciar o 

mesmo evento ou ser predisponente a outros acontecimentos (ROSENSTOCK, 

1990).  

No tocante a este pilar do modelo teórico utilizado, o questionamento inicial 

direcionado às participantes - subitem 3.1.1 - foi o seguinte: Você sabe como os 

acidentes domésticos com crianças podem acontecer? As respectivas respostas 

desencadearam dois DSC distintos, um deles pertinente aos fatores contribuintes 

para a ocorrência dos acidentes domésticos infantis, sob a óptica das entrevistadas, 

e o outro relacionado aos tipos desses episódios. O primeiro DSC e suas 

respectivas ICs serão apresentados e analisados a seguir. 

  

Quadro 6 – Ideia Central Síntese do discurso das cuidadoras quanto à ocorrência de 

acidentes domésticos infantis - Natal/RN - 2013 

QUESTÃO CATEGORIAS 

Questão 3.1.1 - Você sabe como 

podem acontecer os acidentes com 

crianças dentro de casa? 

Ideia Central 3.1.1 A - Os acidentes 

acontecem por falta de atenção de quem 

está cuidando, porque criança é muito 

danada e não tem noção do perigo.  

Ideia Central 3.1.1 B - A criança pode 

engolir pecinhas pequenas, produtos de 

limpeza, sofrer queimaduras, quedas ou 

choques elétricos. 
 

 

IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.1 A: Os acidentes acontecem por falta de 
atenção de quem está cuidando, porque criança é muito danada e não tem 
noção do perigo.  

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.1 A 
Se não prestar atenção acontece a qualquer momento. Tem que tá toda hora 
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A partir do discurso DSC 3.1.1 A, desvelou-se que, de modo geral, as 

participantes vincularam o termo acidente à possibilidade de evitá-lo, condicionando 

a prevenção à vigilância contínua da criança. Este entendimento reveste-se de 

importância quando associado à imaturidade cognitiva e motora da criança, a qual 

promove sua incapacidade de defender-se sozinha. Assim sendo, esta necessita da 

ajuda de terceiros para garantir sua proteção e bem-estar.  

Divergindo deste resultado, estudo realizado em Fortaleza/CE com familiares 

e demais responsáveis por crianças vítimas de queimaduras internadas em um 

hospital, evidenciou que, embora alguns cuidadores tenham considerado os 

acidentes como passíveis de prevenção, outros ainda externaram a concepção de 

ser impossível evitar esses eventos, atribuindo sua causa exclusivamente à vontade 

divina, sobre a qual não era possível o ser humano interferir (VIEIRA et al, 2007).  

Ao retomar as falas do discurso exposto (DSC 3.1.1 A), observou-se também 

atribuição do adjetivo “danada” à criança cuidada. Diante disso, é importante 

ressaltar que a origem dessa palavra advém do termo em latim damnátus, o qual 

implica em: condenado, rejeitado, desprezado, podendo ser sinônimo de travesso, 

traquino e inquieto. Destarte, culturalmente o termo danado é empregado, sobretudo 

por famílias da região Nordeste, para referir-se àquelas crianças cujas ações 

destoam das normas familiares (FERREIRA, 2005; BRITO et al., 2009). 

A justificativa de tais características serem inerentes à infância centra-se nos 

aspectos relacionados ao crescimento e desenvolvimento nessa fase. Quanto ao 

prestando atenção. Não se descuidar. Porque elas [as crianças] não têm muita 
noção do perigo. Se a pessoa facilitar, deixar elas muito sozinhas ou nas mãos de 
outras pessoas que não têm aquele cuidado como a gente mãe tem, né? [...] Porque 
a gente é muito protetora. Quando eu tô com ela, eu acho que eu protejo de alguém, 
entendeu? E a partir da hora que eu saio, que eu deixo com alguém, eu já tenho 
medo... A gente que é mãe ama e não quer ver sofrer. Muita gente fala assim: “Por 
que você num [não] trabalha fora?” Mas eu tenho aquele medo [...]. De deixar ela e 
acontecer alguma coisa e eu ser a culpada por não tá perto. Porque ela é muito 
danada. A gente deixa ela um segundo e ela tá fazendo arte. Ela num [não] pode 
ver nada [...] Graças a Deus tem saúde pra isso. Mas... Se a gente deixar ela de 
vacilo já tá aprontando.  Eu vou ter que deixar ela com quatro meses na creche para 
trabalhar... Então eu já fico preocupada... Porque... A pessoa que vai ficar com ela 
tem que estar muito atenta, né? Ainda mais que vai ficar com outras crianças e 
tudo...  
 
Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.1 A: M1, 

M3, M4, M5, M7, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16 e A1. 
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desenvolvimento psicomotor infantil, evidencia-se que, tal processo é permeado por 

energia intensa e curiosidade, tornando frequente a necessidade de exploração dos 

ambientes. A partir disso, ocorrem grandes aquisições de conhecimentos e 

habilidades, assim como maior exposição aos riscos de acidentes (OLIVEIRA, 

2005).  

Com base nessa linha de pensamento, dentre as mães entrevistadas, 

algumas optaram abdicar do trabalho fora de casa em prol de fornecer o cuidado 

especial requisitado na faixa etária de zero a cinco anos. Nas falas dessas 

participantes, destaca-se o medo de expor seus filhos a situações de risco, pois 

esses não possuem a capacidade de se defenderem sozinhos. Sentimento 

semelhante foi compartilhado por outras participantes com vínculo empregatício. 

Nesses casos, embora a necessidade de obter renda tenha superado o desejo de 

dedicar-se integralmente ao cuidado do filho, elas transpareceram insegurança 

frente à necessidade de deixá-los com outrem, sejam familiares ou pessoas sem 

laços consanguíneos.  

De acordo com Pereira e Garcia (2009), a ausência de proteção eficaz 

dirigida ao público infantil contribui para acentuar as causas dos acidentes. Tais 

situações podem levar a criança a vivenciar um atraso significativo em seu 

desenvolvimento e carregar sequelas dos mais diferentes tipos de acidentes  

Desvelou-se, portanto, na visão das participantes, a crença no cuidado 

materno dotado de uma qualidade superior. Sobre esse achado, autores afirmam 

que, com o passar do tempo, embora a mulher tenha conquistado seu espaço no 

mercado de trabalho, ela ainda continua sendo considerada a principal responsável 

por realizar atividades inerentes ao espaço privado, sendo, portanto, culpabilizada 

pelos eventuais infortúnios que possam acontecer com os seus filhos (VIEIRA; 

BARROSO, 2004; BARROS et al., 1999). Isto guarda relação com o fato de a 

mulher, culturalmente, sempre assumir esse papel de principal cuidadora e 

educadora de sua prole (SOUZA; RODRIGUES; BARROSO, 2000; SOUZA; 

BARROSO, 1998; PACHECO; DUPRET, 2004).  

Estudiosas atribuem essa realidade a elas estarem biologicamente envolvidas 

com a maternidade. Assim, por terem a capacidade de gestar, parir e amamentar, 

responsabilizam-se pelo cuidado e educação dos filhos, cumprindo dessa forma com 

as a função materna culturalmente perpassada entre as gerações (ZANATTA; 

MOTA, 2007). 
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Não obstante, Badinter (1985) exibe outro modo de pensar acerca do amor 

materno, alegando que, diferentemente da crença generalizada, este não é 

intrínseco à natureza feminina. Segundo a autora, desde o século XVII até o início 

do XIX, os filhos eram comumente entregues a mulheres conhecidas como amas de 

leite, cuja função centrava-se em cuidar dessas crianças e devolvê-las ao lar após 

completarem cinco anos. Desse modo, desvincula-se o caráter instintivo do amor 

maternal, equiparando-o aos demais sentimentos humanos, os quais variam 

conforme os contextos socioeconômicos vigentes em cada época. 

Retomando a fala das participantes inseridas no mercado de trabalho (DSC 

3.1.1 A), o receio delas em deixar suas crianças em creches, encontra 

fundamentação na literatura científica. Conforme os estudos, muitas mulheres 

precisam deixar o lar para contribuir ou até garantir o sustento familiar, delegando os 

cuidados e a educação dos filhos menores aos outros maiores, às creches ou a 

pessoas sem vínculo com as crianças. Comumente, esses responsáveis 

desconhecem aspectos relacionados ao crescimento, desenvolvimento, bem como 

as necessidades infantis, situação capaz de favorecer a ocorrência de acidentes 

domésticos (VIEIRA et al., 2009; SOUZA; RODRIGUES; BARROSO, 2000; SOUZA; 

BARROSO, 1998). 

Especificamente em relação às creches, incluem-se os Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEIs), os quais, no âmbito municipal, atendem crianças com 

quatro meses de idade até os cinco anos e 11 meses (SANTOS, 2012). Apesar de 

estes ambientes serem reconhecidos como fontes potenciais de riscos para 

acidentes infantis, podem representar um espaço estratégico para trocar saberes e 

disseminar conhecimentos relacionados à prevenção desses incidentes.  

Isso se justifica, pois, complementando as ações da família e comunidade, 

nessas instituições tem-se o intuito de propiciar o desenvolvimento de diversas 

potencialidades infantis, ampliando suas experiências por meio de sua inserção na 

sociedade, na perspectiva de formar cidadãos (NATAL, 2008). 

Acreditando nisso, Santos (2012) desenvolveu em Natal/RN um estudo do 

tipo pesquisa-ação sobre ações desenvolvidas pela equipe da ESF, na promoção a 

saúde da criança atendida em um CMEI. Dentre os resultados obtidos, a autora 

identificou que, os sujeitos do CMEI e da ESF ressaltaram a necessidade de 

desenvolver as ações intersetoriais contínuas, a fim de garantir melhorias para o 

serviço de saúde e promover a saúde da criança. Dessa forma, seriam 
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estabelecidos e fortalecidos laços de corresponsabilização, com o propósito de 

garantir a segurança infantil. 

Em síntese, cabe enfatizar que, todas as entrevistadas, ao longo de suas 

falas, demonstraram a mesma opinião quanto à viabilidade e importância de evitar 

acidentes domésticos infantis. Tal ideia, com base na percepção da susceptibilidade, 

representa um fator capaz de influenciar positivamente na adesão às práticas para 

prevenir esses acontecimentos, pois admitindo a possibilidade e agir para impedir 

esses eventos, o indivíduo pode aceitar a necessidade de aderir às atitudes 

preventivas. 

A seguir será exibida a segunda categoria, constituída pela ideia central 3.1.1 

B e seu respectivo DSC, extraído das respostas dirigidas à primeira questão do 

estudo, a qual buscava conhecer o entendimento dos cuidadores sobre como os 

acidentes domésticos com crianças podem acontecer. 
 
IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.1 B – A criança pode ingerir pecinhas pequenas, 
produtos de limpeza, sofrer queimaduras, quedas ou choques elétricos. 

Discurso do Sujeito Coletivo 3.1.1 B 
A partir da hora, por exemplo, que ela vai e liga uma... Boca de fogão, né? Aí chega 
uma pessoa, ou com cigarro, ou até mesmo a gente, liga, um fósforo, um negócio, 
pode causar um incêndio. Panela, tem gente que deixa fácil no fogão... Quando bota 
cabos nas primeiras bocas, as crianças puxam... E velas, quando a gente acende 
deixa perto de guarda-roupas, de colchão [...]. Uma pessoa que tem uma criança 
dessa em casa, não pode deixar um fósforo, assim... Tem que atrepar. Num deixo 
ela pegar em fósforo não, porque ela é danada pra pegar em fósforo. Mas ela não 
risca, não sabe riscar [...] Graças a Deus num [não] sabe [...] E sobre quedas... Sei 
não... [Risos] Cai de cama... Geralmente, assim, é, você deixar a criança em cima de 
uma cama, ou então de um lugar elevado, né? Pode cair de mau jeito, quebrar uma 
perna... Piso, que... Se não prestar atenção, a criança pode escorregar.  E as 
escadas tem que tá olhando porque ela aprendeu a subir, quando pensa que não 
quer descer... E com energia [rede elétrica] ... Qualquer coisa... O acidente é feio. 
Ela... Tem facilidade de mexer, de ligar as tomadas e tudo, pode acontecer dele 
meter o dedo e... Levar choque, né? Quanto aos produtos de limpeza, que deixam 
em coisas baixas, que as crianças pegam e às vezes tomam... A gente, mãe, tem 
que ajudar a tirar, por exemplo, água sanitária de perto das crianças, né? Às vezes é 
porque a criança mexe naquela coisa que... Tá guardada [...] E também às vezes 
porque a gente se descuida em deixar alguma coisa assim e vai despertar a 
curiosidade. São muitos acidentes... Muitos. 
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Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.1 B: 
M1, M2, M3, M6, M7, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16 e A1. 

 

Com base no DSC 3.1.1 B, as participantes demonstraram ter entendimento 

sobre diversos tipos de acidente que acometem, com frequência, crianças na faixa 

etária de zero a cinco anos de idade, associados às suas respectivas formas de 

prevenção. De acordo com as entrevistadas, estas destacaram a possibilidade das 

crianças serem vítimas de queimaduras ocasionadas por fogão, velas e líquidos 

quentes; assim como de quedas da própria altura ou de lugares elevados; choques 

elétricos e intoxicação por ingestão de produtos de limpeza.  

Resultados similares foram encontrados no estudo elaborado por Vieira et al., 

(2009), no qual os familiares e acompanhantes de crianças vítimas de acidentes 

domésticos mostraram que esses externaram compreensão satisfatória sobre os 

riscos para acidentes domésticos na infância. Conforme esses autores, dentre os 

cômodos propícios para a ocorrência desses acidentes destacam-se a cozinha, o 

banheiro, as janelas e tomadas elétricas, nos quais. Nesses locais observa-se 

frequentemente a incidência de queimaduras com água fervente, quedas e choques 

elétricos.  

Além destas, em outra investigação demonstrou-se que os cuidadores tinham 

conhecimento sobre envenenamento por mordida de animal, lesões com objetos 

perfuro cortantes e por carbamatos, popularmente conhecidos como “chumbinhos”. 

Estes últimos são usados como inseticidas e possuem vários graus de toxidade para 

o ser humano (VIEIRA et al., 2007). 

Relativo às falas das participantes desse estudo, é válido destacar que os 

tipos de acidentes domésticos infantis mais citados foram as queimaduras. Isto 

possivelmente está atrelado à frequência com que tais eventos ocorrem, associado 

às sequelas advindas desta injúria, como dores, cicatrizes e sofrimento não só para 

a criança, mas também para a família. 
Em um estudo desenvolvido em cinco hospitais situados em Londrina/PR 

sobre queimaduras em crianças e adolescentes menores de 15 anos, Martins e 

Andrade (2007) elencaram como justificativas para evitar esses acontecimentos a 

maior severidade das lesões, bem como os tratamentos prolongados requeridos e 

as sequelas físicas e emocionais acarretadas. 
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Apesar da percepção satisfatória acerca dos tipos de acidentes constituir um 

elemento que favorece a adoção de práticas preventivas, de acordo com a dimensão 

susceptibilidade percebida, proposta pelo MSC, para a prevenção ser eficaz, 

necessita estar associada ao conhecimento sobre as fases do crescimento e 

desenvolvimento infantil. Tal compreensão será avaliada a partir das categorias 

advindas do segundo questionamento desta pesquisa. 

No tocante à segunda pergunta do roteiro - Você acredita que os riscos 

destes acidentes modificam-se de acordo com a idade da criança? –, a análise das 

respostas possibilitou a organização de quatro categorias distintas, distribuídas no 

quadro abaixo.  
 

Quadro 7 - Ideia Central Síntese do discurso das cuidadoras quanto à mudança dos 

riscos para os acidentes domésticos infantis, conforme a idade da 

criança - Natal/RN - 2013 

QUESTÃO CATEGORIAS 

Questão 3.1.2 - Você acredita que os 

riscos destes acidentes modificam-se 

de acordo com a idade da criança? 

Ideia Central 3.1.2 A - Os riscos 

mudam e podem aumentar quando a 

criança cresce, pois desperta a 

curiosidade, começa a andar, quer 

mexer em tudo, imitar o que os outros 

fazem. 
Ideia Central 3.1.2 B - Os riscos 

mudam e podem diminuir quando a 

criança vai crescendo, porque ela já 

entende alguma coisa e assim, não 

mexe tanto nas coisas. 
Ideia Central 3.1.2 C - Os riscos não 

aumentam nem diminuem, mas 

mudam conforme a fase da criança e 

de como estejam cuidando dela. 
Ideia Central 3.1.2 D - Os riscos de 

acidentes não mudam com a idade. 
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IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.2 A - Os riscos mudam e podem aumentar quando a 
criança cresce, pois isso desperta a curiosidade, ela começa a andar, quer mexer 
em tudo e imitar o que os outros fazem. 

Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.2 A: M3, 

M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12, M13 e M15. 

 
Com base no conteúdo explicitado no DSC 3.1.2 A, observa-se que, na visão 

das cuidadoras, enquanto a criança ainda não adquiriu a capacidade de se 

locomover, seja arrastando-se ou andando, não está susceptível à ocorrência de 

acidentes. Assim sendo, a incapacidade de locomoção foi considerada pelas 

participantes como um fator que permitia a elas ter um maior controle sobre a 

criança, isentando-a dos riscos de acidentes.  

Divergindo das opiniões das entrevistadas, mesmo quando a criança não 

adquire a capacidade de se locomover, outras habilidades podem concorrer para os 

acidentes domésticos. Nessa linha de considerações, Wong et al. (2009) 

acrescentam que entre zero a seis meses o bebê adquire o hábito de puxar objetos 

e comumente levá-los à boca.  

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.2 A 

Bom... Assim, pequenininha, com dois meses, inda tá de braço, né? A gente resolve. 
De meses eu posso crer que não tem riscos...  Porque a criança é muito pequena e 
tem umas que não andam... Num pode se levantar pra ir mexer nas coisas. A gente 
que tá cuidando dela, né? Num é ela que tá andando... Quando passa a se arrastar 
e andar dentro de casa é que começa a mexer nas coisas... Conforme a criança vai 
crescendo, vai se desenvolvendo, ela tem mais acesso ao mundo dela, entendeu? 
Isso pode gerar acidentes, né? Aqui, acolá, quando vai aumentando mais os mês, 
tem que ter muito cuidado, porque as vez pode cair da cama, né? Pode fraturar uma 
perna ou um braço. De um ano em diante, que falam e sabem fazer as coisas... 
Nesse caso, eu creio que... Os acidentes doméstico possa acontecer. Porque elas 
vão a todo lugar! [Risos].  Quando começa a andar, que vai mexendo nas coisas, 
que quer conhecer, fica curiosa.... Porque a tendência da criança é que quando ela 
vai crescendo, ela vai querendo saber das coisas... Aí desperta a curiosidade. 
Querem mexer com fogo, querem mexer com negócio que machuca. Além disso, 
tem algumas que ficam travessas cada vez mais. Num sei se é mode [devido] à 
convivência nas escolas com outras crianças... Não sei.... Aí sempre vê um pai, uma 
mãe, ou alguém, um irmão mais velho fazendo alguma coisa aí quando elas fica 
sozinha em casa aí quer fazer a mesma coisa. No caso se ela quiser um café... Café 
quente da garrafa, ela vai, abre e coloca no copo... E quando é algo que ela num 
consegue, finda se queimando.  
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A explicação para isso centra-se na teoria do desenvolvimento humano 

psicossexual elaborada pelo psicanalista Sigmund Freud. Segundo esse estudioso, 

a sexualidade está presente desde o nascimento e cada etapa do desenvolvimento 

do indivíduo baseia-se no comportamento afetivo demonstrado em relação a uma 

parte específica do corpo. Dessa forma, todo o processo é marcado por fases 

sequenciais, as quais se caracterizariam principalmente pela mudança do que é 

almejado e pela maneira como esses desejos são atingidos (GUSMÃO, 1994). 

Dentre as etapas versadas nesta teoria, enfatiza-se a fase oral, a qual se 

inicia no nascimento do indivíduo e perdura geralmente até um ou dois anos de 

idade, quando ocorre o desmame. Neste período, observa-se grande parte da 

energia sexual sendo direcionada para os lábios e a língua, tornando-a, portanto, a 

primeira zona erógena, visto que é esta a primeira parte a ser dominada pela 

criança. Nesta fase, o prazer inicialmente está associado ao processo de se 

alimentar (GUSMÃO, 1994). 

Com base no exposto, pode-se inferir o fato dessas crianças serem mais 

vulneráveis a sofrer asfixia mediante a ingestão de peças pequenas, haja vista 

levarem facilmente os objetos em direção à boca. Nesta fase, portanto, deve-se 

evitar o contato da criança com brinquedos pequenos e objetos pontiagudos ou com 

algum revestimento tóxico (PEREIRA; GARCIA, 2009).  

Em uma pesquisa sobre intoxicações na infância, realizada com base nos 

dados advindos do Centro de Informações Toxicológicas (CIT) de Porto Alegre/RS, a 

via de exposição oral ao agente tóxico foi a mais expressiva, com 287 casos 

(84,4%). Este achado envolveu principalmente as crianças entre zero a quatro anos, 

por estarem na fase em que descobrem o mundo através do tato e do paladar, 

levando tudo o que encontram à boca (RAMOS; TARGA; STEIN, 2005). 

Nesse sentido, um estudo desenvolvido em Londrina/PR sobre os acidentes 

com corpos estranhos em menores de 15 anos identificou a prevalência das vítimas 

na faixa etária de um a três anos, o que representou 49,8% do total. Os acidentes 

por corpo estranho foram responsáveis por 393 atendimentos exclusivamente em 

pronto-socorro (95,6%), por 16 internações (3,7%) e três óbitos (0,7%). Quanto ao 

local de ocorrência, o domicílio sobressaiu-se por ser onde há mais fatores de risco 

para esses eventos, bem como o lugar no qual a criança com até cinco anos passa 

a maior parte do tempo (MARTINS; ANDRADE, 2008).  
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Outros acidentes também podem acontecer quando a criança possui até seis 

meses, como afogamentos e quedas, pois, nesse período, as crianças adquirem a 

capacidade de rolar. Ademais, há também os riscos de intoxicação pelo erro na 

administração de medicamentos e/ou outros produtos por pais e responsáveis 

(PEREIRA; GARCIA, 2009). 

Retornando à discussão acerca das fases do desenvolvimento da criança e 

sua influência sobre os riscos de acidentes domésticos, a ideia de que os riscos 

aumentam com a idade da criança foi evidenciada nos relatos. Esta percepção 

relaciona-se a resultados de pesquisas de outros autores, quando esses afirmam 

que no período infante, o qual se dá entre um e dois anos de vida, a criança começa 

a andar e o processo de aprendizagem é adquirido de forma sensorial e motora. 

Logo, frequentemente as crianças desse grupo etário sentem a necessidade de 

apreender objetos, pois é desse modo que consolidam o aprendizado (FUJIMORI; 

OHARA, 2009; BARROS et al., 2003).  

Ademais, nesse período, a criança tem boa motricidade, porém uma 

coordenação motora ainda pouco desenvolvida. Os infantes correm, sobem e 

descem escadas e também são capazes de pedalar um triciclo, andar para trás, 

pular de um lugar alto; mas não discernem o que é perigoso. Tais particularidades 

expõem este grupo ao risco de acidentes e isso decorre de seus processos 

cognitivos serem desenvolvidos de forma mais veloz do que seu raciocínio (SOUZA; 

BARROSO, 1999; SOUZA; RODRIGUES; BARROSO, 2000; MARTINS; ANDRADE, 

2005).  

Além disso, no DSC 3.1.2 A, o aumento dos riscos de acidentes domésticos 

infantis também foi atribuído ao ímpeto da criança imitar as pessoas ao seu redor, 

conforme ela cresce. Fujimori e Ohara (2009) associam esta ação à transição de um 

comportamento antes voltado apenas para a autossatisfação, para outro, com intuito 

de obter aprovação social. Isso é externado mediante a elaboração de desenhos, 

atos de imitações e nos relatos de sonhos. 

A convivência com outras crianças na escola também foi enfatizada pelas 

entrevistadas como uma possível influência do aumento dos riscos dos acidentes 

domésticos infantis, pois, nesse período, há uma intensa socialização, e 

consequentemente, convívio com pessoas apresentando hábitos e comportamentos 

diferenciados. 
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Visto isso, torna-se pertinente discorrer sobre a fase pré-escolar, a qual se 

estende dos três aos seis anos e é marcada pelo aperfeiçoamento das habilidades 

adquiridas. Constitui um período no qual a criança brinca para conhecer a si própria 

e aos demais, começa a frequentar a creche ou escola e aprende normas 

socioculturais estabelecidas (FUJIMORI; OHARA, 2009).    

Frente às considerações acerca desta categoria, as falas reunidas nesse 

discurso denotam uma compreensão destoante da realidade quanto aos possíveis 

riscos de acidentes associados às crianças que ainda não adquiriram a capacidade 

de locomover-se. No entanto, as participantes verbalizaram peculiaridades inerentes 

à fase pré-escolar relacionadas à socialização e curiosidade, as quais podem 

predispor as crianças aos riscos de acidentes. 

Assim sendo, o cuidado, compreendido pelas participantes como elemento 

protetor, o qual exclui as crianças incapazes de andar de qualquer risco de 

acidentes domésticos, pode comportar-se como propulsor para tais acontecimentos, 

pois, quando é desvinculado de saberes relativos ao crescimento e desenvolvimento 

infantil, pode contribuir para colocá-las em situações de risco. 

A segunda IC que emergiu das falas das entrevistadas deu origem ao DSC 

3.1.2 B e está listada a seguir. 

 

IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.2 B - Os riscos mudam e podem diminuir quando a 
criança vai crescendo, porque ela já entende alguma coisa e assim, não mexe tanto 
nas coisas. 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.2 B 

A partir da hora que elas vão entendendo mais as coisas, você vai explicando que 
aquilo ali... Vai machucar, né? A partir da hora que vai mexer numa tomada, no que 
vai crescendo, vai entendendo mais, vai ter o cuidado pra num botar o dedo onde 
num é pra botar, né? Vai saber que um fogão, se ligar um fósforo, vai sair fogo... 
Questão de queda e acidente... Com o tempo, né? O normal é ir diminuindo... 
Porque eu acho que a criança, quando ela é pequena, ela é mais frágil, então ela 
tem mais facilidade de cair. Num tem a preocupação de pensar, de... De... Que subir 
numa cadeira dessa, ela (a cadeira) pode virar... Entendeu? E quando ela é grande 
ela não vai fazer isso, vai? Vai pensar: “Pô, se eu subir ali eu vou cair!”, né? Uma 
criança quando já tá com quatro anos já tem entendimento, pouquinho, mas tem. A 
gente fala que num pode... Que ali vai adoecer... Vai levar um choque, vai pro 
hospital e vai mermo, viu?! Ela entende! Aí com seis meses a pessoa tem que ter 
muito cuidado! Porque já é uma criança que não entende mesmo nada! Uma 
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O conteúdo das falas supracitadas no DSC 3.1.2 B desvela o fato de algumas 

cuidadoras considerarem que, ao atingir cerca de quatro a cinco anos de idade, a 

criança entende as orientações dos adultos e geralmente é capaz de seguir tais 

advertências. Para essas participantes, o fato de crescer esteve associado a um 

elemento protetor contra os acidentes domésticos, pois a aquisição e 

aperfeiçoamento de capacidades cognitivas e, consequentemente, maior autonomia 

da criança, foram vinculados à possibilidade de torná-la parceira no processo de 

prevenção dos acidentes domésticos infantis.  

Ademais, enfatizou-se que a vivência prévia da criança com situações 

desagradáveis, causadoras de alguma dor, como as queimaduras, por exemplo, 

permite a elas correlacionar o ato de tocar em algo quente como causa de uma 

lesão. Observa-se, portanto, a crença das participantes de que, na fase pré-escolar, 

a criança tem a capacidade de memorizar situações negativas e, ao se deparar com 

casos similares, age para evitar experiências dolorosas. 

Nesse sentido, estudos longitudinais com crianças pré-escolares, com idade 

entre três e cinco anos, demonstram que estas são capazes de recordar e relatar, 

com precisão, quantidades substanciais de informação sobre determinados eventos 

(FIVUSH et al., 2004). Tais resultados se repetem também em relação a eventos 

com alto grau de estresse, como, por exemplo, ter sido vítima de um desastre 

natural. Porém, somente com o avanço da idade a criança vai desenvolvendo a 

habilidade de extrair o significado das experiências e, consequentemente, 

aprimorando a memória (BROWN; SCHEFLIN; HAMMOND, 1998). 

Sobre este assunto, Fujimori e Ohara (2009) acrescentam que o pré-escolar 

atribui relações de causa e efeito a dois eventos próximos, relacionando-os sem 

uma sequência lógica. A exemplo disso, cita-se a associação feita por uma criança 

dessa idade entre os seus movimentos e o das nuvens, acreditando que estas estão 

seguindo seus passos. 

criança, assim, de quatro anos, cinco anos já entende alguma coisa, não mexe tanto. 
Eu digo não e ela já não vai... Já entende que ali é fogo, queima! E uma (criança) 
dessas assim, com um ano e 10 (meses) não entende muita coisa, né? Fica mais 
fácil...  

Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.2 B: M2, 

M4, M14 e M17. 
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Nessa fase há uma percepção irreal do ambiente no qual se vive, 

desencadeando a incapacidade de aprender noções de segurança. No entanto, 

convém ressaltar a importância do “faz de conta” como uma brincadeira essencial 

para o desenvolvimento infantil, pois é uma forma utilizada para compreender o 

mundo do adulto (ISSLER; LEONE; MARCONDES, 2002; RIBEIRO, 2009).  
Portanto, cabe aos adultos responsáveis por crianças nessa faixa etária 

estarem cientes de que o pensamento mágico característico dessa idade, permite à 

criança comparar-se aos desenhos animados, fazendo-a acreditar na possibilidade 

cair sem se machucar. Do segundo ao quinto ano de vida, ela já corre, pula, é mais 

curiosa e ativa. Assim sendo, os acidentes domésticos mais comuns incluem quedas 

de lugares altos, traumas variados e lacerações, afogamentos, queimaduras e 

intoxicações (ISSLER; LEONE; MARCONDES; 2002; RIBEIRO, 2009). Destarte, 

ressalta-se a existência de uma evolução quanto a esse raciocínio, contudo, ratifica-

se a necessidade de cautela, haja vista a criança não ter esse domínio cognitivo 

consolidado (BONETTI; FOLLETTO; ANTUNES, 2010).  

Diante disso, torna-se importante realçar o fato de as participantes também 

terem atribuído a redução dos riscos de acidentes domésticos à capacidade infantil 

de compreender a diferença entre o “certo” e “errado”, conforme vão crescendo. Isso 

está intimamente relacionado com a percepção das depoentes de que a 

susceptibilidade aos riscos de acidentes na faixa etária entre quatro e cinco anos 

diminui em razão de as crianças entenderem as ordens dos pais e obedecerem. 

De fato, durante a fase pré-escolar, adquire-se a capacidade de discernir o 

certo e o errado de acordo com as regras impostas dentro do contexto social 

vivenciado. À vista disso, o reconhecimento do comportamento adequado estimula a 

iniciativa propicia a autoestima positiva. De modo oposto, o fracasso reconhecido 

pelos que os cercam pode desencadear sentimentos de culpa, por julgar-se 

responsável pelos seus atos (FUGIMORI; OHARA, 2009). 

Nesse ínterim, torna-se pertinente ressaltar a dissonância apresentada nos 

conteúdos entre o DSC 3.1.2 A e o DSC 3.1.2 B. No primeiro, o crescimento e 

desenvolvimento infantil foram associados exclusivamente à maior capacidade 

locomotora e curiosidade, elementos considerados facilitadores para o aumento da 

susceptibilidade aos acidentes. Divergindo deste, no outro discurso, as habilidades 

adquiridas e aprimoradas pela criança nas fases infante e pré-escolar foram 
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interpretadas como fatores auxiliares no processo de prevenção dos acidentes 

domésticos infantis. 

Diante das considerações expostas no decorrer desta categoria, é importante 

observar que os dois modos de pensar incluem elementos condizentes com a 

literatura científica, no entanto, é preciso ter cautela quanto ao grau de confiança e 

liberdade concedido às crianças na faixa etária pré-escolar. Pois, conforme 

evidenciado, seu desenvolvimento cognitivo ainda não alcançou um grau de 

desenvolvimento satisfatório para lhe garantir segurança em circunstâncias de 

perigo.  

Ademais, outro ponto incongruente entre os dois discursos citados 

anteriormente diz respeito à percepção de susceptibilidade relacionada às crianças 

menores, incapazes de andar ou se locomover. Ao passo que no DSC 3.1.2 A, estas 

foram consideradas menos vulneráveis aos acidentes domésticos, pelo fato de 

serem mais dependentes e, portanto, mais facilmente vigiadas; no DSC 3.1.2 B, as 

que faziam parte dessa faixa etária foram associadas à ideia de fragilidade e, assim, 

visualizadas como requerentes de maiores cuidados. 

A seguir será mostrada a terceira categoria, a qual diz respeito à ideia central 

3.1.2 C. 
 

IDEIA CENTRAL 3.1.2 C - Os riscos não aumentam nem diminuem, mas mudam 
conforme a fase da criança e de quem esteja cuidando dela. 

 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.2 C 

Conforme a criança vai crescendo ela aprende assim, até a ter uma defesa, mas 
assim, o cuidado tem que ser o mesmo.  Então cabe a gente, que cuida da criança, 
tá atento a esse tipo de coisa. Porque... Eu tiro pela minha filha [...] Quando ela 
começou a andar, engatinhar, puxar as coisas, eu tinha a preocupação do fogo... De 
cozinhar... Que era perto... Se deixar ela sozinha, se não tiver de olho, ela pode... 
Derrubar a panela de café em cima... Pode mexer onde não é pra mexer. Botar... 
Acho que os dedos na tomada... Quando a criança é pequena é mais perigoso. Eu 
acho que quando fica maior, se acha mais forte e vai assim pra brincadeira que não 
pode, aí cai, se machuca, quebra um braço, uma perna. Aí às vezes vai brincar com 
tesoura, com faca. Que a mãe já acha que pode, né? Mas não pode. E... Às vezes, 
trabalho de... De escola, que tem que usar a tesoura... Aí a criança vai usar às vezes 
sozinha e se machuca. Mas, assim, de queimadura, eu acho que quando a criança é 
maior, fica mais difícil, né? Porque fogo, ela já tem aquele receio de ficar perto. 
Também com... Com... Peças pequenas de brinquedos, eu acho que quando a 
criança tá maior sabe que não pode engolir. Maior, acho que, tem aquele 
entendimento que do pode dar um choque. Mas aí só se a pessoa num tiver 
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olhando, né? Num tiver cuidado com ela e com as outras que tiver dentro de casa, 
né? Eu... Tenho muito cuidado nela. Graças a Deus! Num vai acontecer nunca, que 
eu num vou deixar. Só se eu num tiver em casa, né? Então eu acho que eles (os 
riscos de acidentes) se modificam, mas não diminuem não [Risos].  
 
Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.2 C: M1, 

M13, M16 e A2. 
 

A percepção evidenciada no DSC 3.1.2 C é o que mais se aproxima da 

susceptibilidade discutida nos estudos científicos, pois as habilidades adquiridas 

pelas crianças expõem-nas a diversos tipos de acidentes, conforme o estágio de 

desenvolvimento no qual elas vivenciam (FUGIMORI; OHARA, 2009). Tal 

entendimento é capaz de nortear as cuidadoras, priorizando sua atenção para as 

situações de maior risco, segundo as competências apresentadas pela criança. 

Desse modo, o cuidado é individualizado e direcionado, a fim de suprir as 

necessidades de cada uma delas. Torna-se pertinente destacar que apenas quatro 

mulheres contribuíram para elaboração desse discurso. 

 Ademais, de modo implícito, reafirma-se nesse discurso a ideia da 

possibilidade de evitar os acidentes, bem como da necessidade de vigilância da 

criança, a fim de impedi-lo. No entanto, diferentemente das duas ICs anteriores 

(DSC 3.1.2 A e DSC 3.1.2 B), pela primeira vez, essa necessidade não se restringiu 

a determinadas etapas do desenvolvimento infantil, sendo vista como imprescindível 

durante toda a infância. 

 Nesse contexto, quanto aos tipos de acidentes mais comuns em cada idade, 

os riscos de queimaduras e choques elétricos foram comumente relacionados às 

crianças menores, cujas habilidades as limitam a arrastar-se e apreender objetos ao 

seu redor. Ademais, esse público infantil também foi lembrado como mais vulnerável 

à ingestão de peças pequenas, fato justificado em razão de as crianças estarem na 

fase oral do desenvolvimento psicossexual, já discutida.  

No tocante àquelas na fase pré-escolar, as entrevistadas enfatizaram os 

riscos de quedas e traumas devido à habilidade de correr e pular, somado ao senso 

de independência, fazendo-as se sentirem capazes de realizar brincadeiras 

perigosas. Ao encontro desse pensamento, estudos sobre a temática em apreço 

destacam as quedas como os principais tipos de acidentes que afetam as crianças 



92 

 

(MARTINS; ANDRADE, 2005; ANDRADE et al., 2012; CHAMMAS; OBERHOFER; 

CENTER, 2004; DEL CIAMPO et al., 2011).  

A última ideia central emergida das respostas à pergunta 3.1.2 (Você acredita 

que os riscos destes acidentes modificam-se de acordo com a idade da criança?), a 

qual originou o DSC 3.1.2 D, está descrita a seguir: 
 

IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.2 D - Os riscos de acidentes não mudam com a 
idade. 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.2 D 

É o mesmo risco, porque uma criança quando tá pequenininha ou tá andando ele 
puxa tudo. Já puxa as coisa, já puxa o que tem em cima de uma mesa... Puxa uma 
coisa que tá em cima da cama... Puxa tudo, mulher! Uma coisinha dessa tem que 
saber de nada?! Tudo que vê puxa. Quanto ao afogamento eu acho que toda idade, 
sabe? Porque... Como minha mãe dizia: “Água num tem cabelo pra pessoa segurar”. 
Aí eu morro de medo. Porque sempre vai ter uma curiosidade até... Aprender 
mesmo, ficar adulto, vai ser desse jeito. Eu acho que num muda não (os riscos), 
sobre acidente, muda não. Essa aí, ela sabe, mas tem que tá prestando atenção, 
porque mesmo assim ainda faz, né? Tem que tá dizendo: “Óia a panela aí, fulana.... 
Não passe perto do fogão, né? Esses negócio...  
 

Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.2 D: M8, 

M18 e A2.  

 

Após a análise deste discurso, infere-se que o pensamento expresso pelas 

cuidadoras requer atenção, pois desvelam lacunas significativas no entendimento 

sobre o desenvolvimento infantil e sua relação com os riscos de acidentes 

domésticos na infância. Apesar de as depoentes externarem a necessidade de 

cautela com a criança durante toda a infância, essa compreensão não foi capaz de 

influenciar na adesão das medidas de prevenção de episódios dessa natureza. 

 Nesse sentido, diante de diversas percepções de susceptibilidade exibidas 

em resposta à questão 3.1.2, exacerbou-se a fragilidade da compressão sobre os 

acidentes domésticos infantis e aspectos relacionados ao desenvolvimento. 

Posteriormente, estão distribuídas as ICs 3.1.3 A e 3.1.3 B, as quais foram 

sistematizadas em resposta ao questionamento: Você acha que a sua casa é um 

lugar propício para a ocorrência de algum acidente com a(s) criança(s) de quem 

você cuida? 
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Quadro 8 - Ideia Central Síntese do discurso das cuidadoras quanto à percepção 

susceptibilidade da casa habitada para os acidentes domésticos 

infantis - Natal/RN - 2013 

QUESTÃO CATEGORIAS 

Questão 3.1.3 - Você acha que a 

sua casa é um lugar propício para a 

ocorrência de algum acidente com 

a(s) criança(s) de quem você cuida? 

Ideia Central 3.1.3 A - Tem riscos porque 

a casa não é apropriada pra uma criança: 

não tem espaço pra brincar; têm escadas; 

as tomadas são baixas, o chão é liso. 
Ideia Central 3.1.3 B - Não tem risco 

porque a casa é pequena, a cuidadora está 

sempre perto da criança. 

FONTE: própria da pesquisa. 
 
 
  
IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.3 A - Tem riscos porque a casa não é apropriada pra 
uma criança: não tem espaço pra brincar, segurança; têm escadas; as tomadas são 
baixas e o chão é liso. 

 
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.3 A 

Na minha casa tem facilidade dela se machucar. Porque não é uma casa apropriada 
pra uma criança. A gente vai criando... De acordo com a condição. Eu... Posso dizer 
que lá num tem toda a segurança pra uma criança não. Porque é uma casa 
apertada... Entendeu? Você sabe que criança precisa de espaço, né? O tempo todo 
é... Energia, né? É mexendo nas coisas, é subindo. Além disso, tem um rachão no 
teto [Risos]. Eu tenho cuidado porque o banheiro é o mais prejudicado... Eu num 
deixo ela ficar lá muito tempo. Eu tenho que dar um banho nela e correr. Eu tenho 
medo, mulher, de um tijolo cair... Eu tenho medo de... De... A caixa d’água despencar 
de lá e cair... É Deus que me guarda dentro da minha casa! Porque eu tenho um 
amor muito grande a Deus e creio que Ele me guarda. Tem também as escadas.  Já 
pensou se ela rola lá de cima? Então onde eu moro corre bastante risco. Eu já mudei 
justamente por isso, porque a casa que eu morava tinha uns cinco lances de escada, 
que era muito perigoso e assim, muito apertado, não tinha espaço pra ela. Minha 
filha é danada, já gosta de subir na cama e eu fico... Evitando. Ela gosta de sair do 
banheiro molhada... E o chão é liso que só... É arriscado ela cair. Ela sobe no sofá, 
sobe na mesa! Outra coisa que facilita (os acidentes domésticos) é as tomadas, que 
é baixa... De queimadura, eu tenho medo de [...] “Bojão” de gás... Mas a gente fica 
tudo de olho. Eu acho que a gente vive arrudiado de acidente e o importante é ter 
cuidado, né? A gente tem que tá sempre atento.  
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Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.3 A: M2, 

M4, M5, M11, M12, M16, A1 e A2. 

 

Com base no conteúdo do DSC 3.1.3 A, desvelou-se a percepção das 

depoentes quanto à existência de riscos específicos para acidentes com crianças 

em seus respectivos domicílios. Em parte, essa susceptibilidade foi atribuída à má 

infraestrutura domiciliar, evidenciada pelo espaço insuficiente e a presença de 

“rachões” no teto. Tal realidade advém de suas precárias condições 

socioeconômicas, pois a maioria, afirmou dispor de uma renda familiar mensal 

equivalente a um salário mínimo. 

 Em relação à carência de espaço, as participantes ressaltaram a importância 

desse fator devido à necessidade da criança brincar, como forma de dissipar sua 

energia intensa e sucumbir à curiosidade, elementos estes peculiares à fase 

vivenciada. Diante disso, Silva e Oliveira (2012) ressaltam a importância do brincar 

para o desenvolvimento cognitivo infantil, em virtude de proporcionar a aquisição de 

capacidades importantes, como a memória, atenção e imaginação. Além disso, essa 

prática possibilita a socialização, a partir da interação, bem como o uso de normas e 

funções sociais, pois, ao representar figuras, como mãe e super-heróis das histórias, 

usam a imaginação, permitindo maior compreensão sobre si mesma e os outros. 

 Segundo autores, de acordo com a constituição nacional, a criança tem o 

direito ao lazer e descanso apropriado à sua idade, incluindo, nesse caso, o ato de 

brincar. Apesar de esta ser uma atividade humana antiga, tem sido prejudicada no 

cotidiano contemporâneo, em razão de várias situações adversas, dentre elas, as 

condições de moradia (CHIESA, 2005; BRASIL, 1990).  

Ressalta-se o fato da maior parte das cuidadoras referirem que, por morarem 

em um ambiente violento, deixam as crianças mais tempo dentro de casa, fator que 

contribui para o desenvolvimento de atividades recreativas no interior da residência. 

Logo, a vulnerabilidade infantil para os acidentes domésticos aumenta, sendo, 

portanto, a moradia reconhecida pelas cuidadoras como um ambiente inseguro para 

as crianças, podendo desencadear agravos. 

Desse modo, constata-se a existência de um cenário paradoxal, onde o baixo 

poder aquisitivo das participantes do estudo constitui um entrave para a garantia do 

direito infantil ao ato de brincar com segurança. Reitera-se que o poder público 
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precisa investir na segurança das vias públicas, assim como na construção de 

espaços de lazer em todos os bairros das cidades, principalmente nos bairros 

periféricos (SILVA; OLIVEIRA, 2012). 

 No tocante à presença de “rachões” no teto da casa, constatou-se esse fator 

como fonte de grande angústia e preocupação. A possibilidade do teto da casa 

desmoronar e atingir os indivíduos que coabitavam no domicílio, sobretudo a 

criança, comportou-se como um elemento adicional para aumentar a vigilância da 

criança.  

 Assim como em outros discursos, no DSC 3.1.3 A, as participantes dessa 

pesquisa externaram sua fé em Deus. Essa manifestação foi observada em 

momentos como agradecimento pela saúde da criança, e, mesmo considerando os 

acidentes eventos preveníveis e previsíveis, dirigiam às divindades suas súplicas de 

proteção contra as injúrias mais graves.  

Dando continuidade aos aspectos ambientais elencados como fatores de 

risco, as escadas foram destacadas. No discurso em apreço, as percepções de 

susceptibilidade e perigo geradas por essa estrutura foi tamanha que culminou na 

opção de mudança de domicílio. O perigo ofertado às crianças pelos degraus 

guardam relação com a fragilidade da coordenação motora e equilíbrio delas, 

especialmente naquelas com idade entre um a quatro anos, as quais sobem e 

descem escadas com dificuldade (FUJIMORI; OHARA, 2009). As sequelas de 

traumas advindos de quedas de lugares elevados são capazes de trazer danos 

significativos, podendo ser permanentes ou até levar a óbito. 

 Além desses fatores, outros componentes presentes na residência foram 

citados como possíveis causadores de acidentes domésticos infantis, a saber: sofás 

e mesas, nos quais a criança pode subir e cair, bem como o chão liso, que pode 

provocar quedas com mais facilidade, sobretudo quando molhado. Citou-se também 

a possibilidade de choques elétricos devido às tomadas estarem em locais de fácil 

acesso à criança. Por fim, relatou-se a chance de queimaduras envolvendo botijões 

de gás de cozinha. 

O próximo discurso em resposta à questão Você acha que a sua casa é um 

lugar propício para a ocorrência de algum acidente com a(s) criança(s) de quem 

você cuida? foi o DSC 3.1.3 B está disposto logo abaixo. 
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IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.3 B – Não tem risco porque a casa é pequenininha e 
a cuidadora está sempre perto da criança, evitando diversos tipos de acidentes. 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.3 B 

Quando eu tô em casa, num tem como não, porque se eu olhar pra um lado, dá pra 
ver tudo, que o espaço é bem pequenininho.  Só tem o sofá, que ela (a criança) fica 
brincando, que é baixinho, assim... Mesa não tem, [...] é só a cadeirinha pequena 
mesmo. Nunca surgiu um acidente mais grave não porque eu sempre tô em cima 
dele. Aí num tem como acontecer não. 
 
Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.3 B: M1, 

M3, M5, M6, M7, M8, M10, M15, M17 e M18. 

 

Assim como no discurso anterior (DSC 3.1.3 A), no DSC 3.1.3 B, a casa 

habitada também foi caracterizada como pequena. No entanto, de modo divergente 

ao primeiro discurso, esse fator foi percebido como algo capaz de facilitar na 

prevenção de acidentes domésticos. Tal percepção se embasou na ideia de que em 

um ambiente menor haveria maior facilidade para observar as crianças e, 

consequentemente, evitar os acidentes. 

A existência de poucos móveis também foi vislumbrada como algo que 

dificultaria a ocorrência de eventos dessa natureza. A justificativa disso centrou-se 

na existência de menos obstáculos ao fluxo infantil no interior da residência, bem 

como, menor quantidade de estruturas nas quais as crianças pudessem subir e 

sofrer quedas ou traumas. 

Divergindo desses achados, autores argumentam poucos cômodos como algo 

favorável à ocorrência de acidentes domésticos (VENDRUSCULO et al., 2010). 

Provavelmente devido ao pequeno espaço disponível para as crianças praticarem 

ações típicas de sua fase de desenvolvimento com segurança, como correr, pular e 

brincar, o que facilitaria quedas e maior contato com elementos como fogo e objetos 

perfurocortantes.  

 Ademais, a ausência dos riscos no domicílio percebidos pelas participantes 

também esteve associado a cuidados específicos desempenhados por elas, aliados 

à sua vigilância permanente. No entanto, embora as participantes tenham afirmado 

nesse discurso que não permitiriam a ocorrência desses eventos com as crianças, 

pois estavam sempre por perto, de maneira contraditória, quando questionadas 

sobre a vivência de episódios de acidentes domésticos, algumas delas afirmaram ter 

vivenciado pelo menos um episódio.  
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 Após compreender as percepções das entrevistadas sobre os riscos 

domiciliares para acidentes domésticos infantis, serão analisadas as categorias 

emergidas em resposta à questão 3.1.4 Alguma criança que você cuida já sofreu 

algum acidente doméstico? Em caso afirmativo, como foi? 

 

Quadro 9 - Ideia Central Síntese do discurso das cuidadoras quanto à vivência de 

acidentes domésticos com as crianças cuidadas e o significado desses 

episódios para a cuidadora - Natal/RN - 2013 

QUESTÃO CATEGORIAS 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 3.1.4 Alguma criança que 

você cuida já sofreu algum acidente 

doméstico? Em caso afirmativo, como 

foi e o que isso significou para você?  

Ideia Central 3.1.4 A – Nenhuma criança 

que ela cuida sofreu acidentes 

domésticos. 

Ideia Central 3.1.4 B - Criança já caiu; 

fiquei aperreada; com medo; não sabia o 

que fazer. 

Ideia Central 3.1.4 C - Criança já sofreu 

queimaduras em panela quentes; ferro 

elétrico; prancha de cabelos ligada na 

tomada. 

Ideia Central 3.1.4 D – Criança sofreu 

choque elétrico ao puxar extensão 

elétrica e colocar objeto na tomada 
Ideia Central 3.1.4 E - A criança foi 
mordida por um cachorro. 
 

FONTE: própria da pesquisa. 
 
 
 
IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.4 A - Nenhuma criança que ela cuida sofreu 
acidentes domésticos 

 
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.4 A 

 
Não, não, nunca aconteceu. Porque eu sou muito, assim... Protetora. Se eu tô ali pra 
olhar aquela criança eu fico ali, olhando ela, sabe? Porque se eu precisar sair eu 
observo assim, se ela tá em área de risco ou coisa do tipo, porque se tiver aí eu fico 
perto.  Eu fui babá quando eu me separei do meu marido, por seis anos, nunca 
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criança que tava comigo sofreu um acidente. Porque sempre eu tava ali... 
Protegendo, cuidano... Tendo o maior cuidado. Do jeito que eu cuidava dos meus 
filhos eu cuidava dos filhos dos outros...  
 
Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.4 A: M1, 

M2, M3, M4, M11, M12, M14, M16, M17, A1 e A2. 

 
Ao analisar o DSC 3.1.4 A, depreende-se que o fato destes eventos não 

terem afetado as crianças cuidadas pelas entrevistadas pode estar relacionado a 

múltiplos fatores. Dentre esses, destacam-se o senso de proteção demonstrado 

pelas participantes, associado ao acesso a informações sobre o assunto e 

experiências prévias no cuidado de crianças. Concernente a este último aspecto, 

algumas entrevistadas relataram trabalhar como babá, ou atuaram nos cuidados de 

outros filhos ou familiares, contribuindo sobremaneira para que esses riscos fossem 

evitados.  

Posteriormente, mostrar-se-ão discursos nos quais experiências com 

acidentes estão presentes. Ao todo, nove cuidadoras, dentre elas oito mães e uma 

avó, já passaram por episódios de acidentes domésticos com as crianças cuidadas. 

Nesse sentido, os tipos de acidentes relatados com maior frequência, foram, 

respectivamente: quedas, queimaduras, choques elétricos e mordedura canina. O 

DSC 3.1.4 B, mostrado a seguir, reúne as experiências em que as crianças sofreram 

quedas de diversas formas. 
 
IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.4 B- Criança já caiu; foi tudo muito rápido; fiquei 
aperreada; com medo; não sabia o que fazer. 

 
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.4 B 

 
Quando ela (a filha) era bem novinha, caiu da cama... Aí, os beiços ficou cheio de 
sangue... A gente teve que ir pro médico com ela. Chegou a dar até febre no outro 
dia. Ah, a gente se afoba na hora, né? Fica... Agoniado... Se culpando, né? Que às 
vezes a gente se culpa... Ou se num culpa ela mermo, porque é danada de ter 
subido lá... Mas... Ela num tem a cabeça que a gente grande tem, né? A minha 
(filha) subiu numa cadeira e caiu há pouco tempo. Ficou com um galo na cabeça 
[Risos]. Ela subiu na cadeira eu acho que pra ir comer, sabe? Quando dei fé já foi o 
chororô... Aí corri pra lá e ela tava no chão já. Aí ficou a manchinha vermelha bem 
assim na testa dela... E já tava já inchado, já. Pra ver como filho cega, viu? É tudo 
muito rápido e tem que ter muito cuidado... Muito cuidado mesmo. Fiquei 
reclamando com ela porque não era pra fazer isso... Mas entra por um ouvido e sai 
por outro... Minha filha mais velha quebrou o nariz numa queda duma rede... E ali, 
nas pressa, eu tava dando banho nela e ela saiu do banheiro correndo e capotou na 
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rede. Aí quebrou o nariz. Foi um acidente que eu achei assim, grave, né? Foi 
descuido meu mesmo. Se eu tivesse fechado a porta do banheiro, tinha prevenido! 
Não tinha acontecido aquilo, né? Eu fiquei assim... Traumatizada! Eu fiquei muito 
aperreada na hora. Porque eu vi o ‘sanguero’ correndo no rosto da menina... E ali 
eu levei pro hospital de emergência... E ali graças a Deus foi resolvido, né? 
Estancaram o sangue e costuraram... Minha mãe brigou que só... Disse:“Tenha 
cuidado com o menino, num sei o quê... Ter cuidado a gente tem, mas... Acontece! 
Dele escorregar, entendeu? 
 
Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.4 B: M5, 

M6, M7, M8, M9, M10 e M13. 

 

No tocante aos tipos de acidentes relatados, as quedas sobressaíram, sendo 

referidas pela maior parte das participantes com histórico de acidentes envolvendo 

crianças sob seus cuidados. Nesse sentido, com base no DSC 4.1.4 B, foi possível 

observar a ocorrência desses episódios em locais variados, quais sejam, camas, 

cadeiras ou redes.  

Quando essas ocorrências não acarretavam consequências graves, as 

participantes demonstraram indiferença, vislumbrando esses episódios como parte 

do processo de crescimento e desenvolvimento infantil.  Todavia, nos casos tidos 

como graves, caracterizados por sangramentos, estado febril e necessidade de 

atendimento hospitalar, elas externaram vivenciar sentimentos negativos, como 

impotência e nervosismo, por não saberem como agir diante do acontecimento 

inusitado.  

 Nessa linha de considerações, convém enfatizar o sentimento de culpa, o 

qual apresentava dimensão proporcional à gravidade das sequelas desencadeadas. 

Tal sentimento esteve relacionado ao fato das entrevistadas se sentirem 

responsáveis pela criança e, no entanto, não ter agido de modo considerado 

satisfatório para evitar a ocorrência. Como agravante, adiciona-se os julgamentos 

punitivos que os demais familiares dirigiam contra a atitude da cuidadora, por 

interpretarem a situação resultante de um descuido.  

Corroborando os resultados encontrados, estudos afirmam que a organização 

familiar geralmente responsabiliza-se pelos acidentes e atribui a ocorrência à falta 

de atenção. Tal fato evidencia a importância do envolvimento familiar no cuidado às 

crianças, como uma das formas de prevenir acidentes domésticos. Convém destacar 

que, não raro, as mulheres são as principais penalizadas por esses infortúnios, 
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acarretando um desajuste na estrutura familiar (SOUZA; BARROSO, 1999; SOUZA; 

RODRIGUES; BARROSO, 2004). 

Vale frisar que em apenas um dos casos a mãe transferiu a culpa do ocorrido 

para a criança, sendo esta um alvo de reclamações. Essa é uma postura 

preocupante, pois destoa das normas regulamentadas pelo ECA, considerando a 

criança um ser independente e responsável por seus atos e isentando o adulto da 

responsabilidade sobre a segurança e bem-estar infantil. 

Em relação às repercussões dos acidentes para as famílias, Vieira et al. 

(2007), em um estudo com acompanhantes de crianças vítimas de queimaduras 

internadas em um hospital de Fortaleza (CE), suscitaram aquelas de ordem 

emocional, econômica e estrutural. Os cuidadores entrevistados verbalizaram 

sentimentos de culpa, medo, arrependimento, impotência sobre a gravidade da 

criança e reconhecimento de que estavam com atitudes menos vigilantes.  

Outros autores ressaltam a influência da religiosidade na reação das famílias 

a esses episódios. A exemplo disso, Vieira et al. (2009), em seu estudo com 

familiares de crianças envenenadas, observaram que estes indivíduos eram gratos a 

Deus por não ter acontecido o pior, como morte ou sequelas permanentes. De outra 

parte, esse fator também pode intensificar o sentimento de culpa, fazendo o 

cuidador crer que o acidente representa um castigo divino contra algum pecado 

cometido por ele. 

Ainda com relação ao DSC 3.1.4 B, algumas participantes, representadas 

pela minoria, afirmaram que os acidentes ocorrem mesmo quando se tem cuidado, 

pois estes acontecem rapidamente e criança é muito inquieta. Desvela-se, portanto, 

a percepção de ser impossível prevenir acidentes em algumas situações.  

Assim sendo, esse discurso contrapõe-se aos discursos evidenciados 

anteriormente, nos quais, as participantes externaram, de forma unânime, acreditar 

na possibilidade de evitar acidentes domésticos infantis, em qualquer circunstância.  

Convergindo com esse resultado, de acordo com alguns estudiosos, as 

quedas, comumente, são assimiladas como algo inerente ao crescimento, todavia, é 

preciso compreender os possíveis danos acarretados por estas (VIEIRA et al., 

2007). Segundo Filócomo et al. (2002), apesar de frequentes, na maioria das vezes, 

esses eventos não são percebidos pelas famílias como possível fator incapacitante. 

Tais episódios ocorrem com maior frequência no primeiro ano de vida, sendo 

entre zero e dois meses, geralmente provocados pela pessoa que segura a criança, 
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e entre três e onze meses, devido à queda da mobília. As crianças vítimas de 

quedas da cama geralmente se encontram na faixa etária de zero a cinco anos 
(PAES; GASPAR, 2005). 

Embora a maioria desse tipo de injúria resulte em um traumatismo não fatal, 

podem representar risco para sequelas neurológicas e ortopédicas (BRITTON, 

2005). Dentre as sequelas potenciais que acometem as crianças, citam-se os 

traumas crânio-encefálicos, bem como as fraturas múltiplas de membros superiores, 

inferiores e lesões medulares (FILÓCOMO, et al., 2002). 

Em relação aos dados estatísticos sobre a frequência com a qual os 

acidentes domésticos com crianças ocorrem, diversas investigações evidenciam o 

predomínio das quedas (PAES; GASPAR, 2005; AMARAL et al., 2009; DEL 

CIAMPO et al., 2011, FILÓCOMO et al., 2002; ANDRADE et al., 2012). Pesquisa 

realizada em Verona, na Itália, analisou as internações hospitalares provocadas por 

acidentes domésticos, evidenciando contusões e fraturas causadas por quedas 

como as principais causas de hospitalização entre as crianças (MAJORI et al., 

2009). 

No âmbito nacional, especificamente com relação à região Sudeste, para o 

grupo etário entre um a quatro anos de idade, as quedas representaram a principal 

causa de internações hospitalares, seguido por acidentes de transporte, intoxicações 

e agressões (BRASIL, 2012). 

Quanto às principais áreas corporais infantis afetadas por esses acidentes, 

uma pesquisa realizada em hospital geral situado no México, na cidade de Nuevo 

Léon, observou que estas corresponderam à cabeça (37,8%) e os membros 

superiores (30%) (VERDEJA-MORALES; VALLE-BORJAS, MENDOZA-

CONTRERAS; 2008). Isso ocorre porque, nas crianças com até cinco anos, há 

desproporcionalidade crânio-corporal associada à ausência do reflexo de proteção 

aos impactos. Assim, as quedas frequentemente acometem o segmento cefálico. 

Contudo, entre as crianças maiores, a presença do reflexo de proteção e a prática 

de atividades mais intensivas, como esportes e lazer, tornam os membros alvos 

frequentes desses acidentes (MARTINS; ANDRADE, 2010). 

Diante do exposto, Andrade et al. (2012) ressaltam que apesar desse tipo de 

injúria estar associada frequentemente a situações de pequena gravidade, é 

fundamental realçar a maior susceptibilidade das crianças aos acidentes em virtude 

da maior exposição destas a situações de perigo e negligência por parte dos 
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cuidadores. Logo, é necessário repensar as práticas educativas em escolas, 

ambientes familiares e comunitários para a necessidade de prevenção, favorecendo 

a melhoria da qualidade de vida infantil. 

 O próximo DSC (3.1.4 C) mostra os casos em que as entrevistadas 

vivenciaram o acontecimento de queimaduras com as crianças sob sua supervisão. 

 
IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.4 C - Criança já sofreu queimaduras em panela 
quentes; ferro elétrico; prancha de cabelos ligada na tomada. 

 
Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.4 C: M5, 

M14 e M18. 

 
Dentre os tipos de queimaduras relatadas no discurso acima (DSC 3.1.4 C), 

elencaram-se aquelas desencadeadas por panela quente, prancha de cabelos e 

ferro elétrico. De modo geral, esses acidentes não desencadearam sequelas graves. 

Assim sendo, diferentemente dos relatos sobre as quedas, dentre os quais, 

mencionou-se a necessidade de intervenções hospitalares, todas as situações 

relacionadas às queimaduras foram tratadas somente com estratégias caseiras, 

como lavar a área lesionada com água e sabão e utilizar pomadas nos locais.  

A respeito da atitude inicial de lavar a região com água, esta constitui uma 

intervenção benéfica, pois torna a temperatura das áreas lesionadas mais amenas, 

minimizando a extensão e profundidade do trauma. No entanto, não são em todos 

os casos de queimaduras que as técnicas adotadas condizem com a real 

 
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.4 C 

 
Ela já bateu com a mão na panela quando tava quente.  Acho que ela viu eu 
desligando o fogão. Aí foi mexer, né? Foi aí que ela botou mão.  Ela adora brincar 
com as panelas! Mas não queimou muito, que na hora assim eu bati assim, aí ela 
tirou logo.  Fiquei com medo de criar bolha... Aí eu só lavei com sabão e pronto. 
Mas ela ainda sentiu um pouquinho... É tanto que ela não mexe. Mas eu tenho 
medo... De repente ela vai mexer no fogão e bate com a mão na panela... Já 
aconteceu comigo de eu tá [...] pranchando meu cabelo, mas aí o fio da prancha 
tava pendurado e ela veio e puxou, aí a prancha caiu no braço dela. Eu inda tentei 
pegar, mas... [...] foi rápido demais... Foi distração mesmo e a criança ‘cega’. Eu 
lavei e fiquei passando pomadinha, aí melhorou. Quando eu era babá, uma criança 
que eu cuidava já sofreu queimadura com ferro de passar roupa... Eu tava 
guardando a roupa e ele foi e colocou a mão. Mas foi bem rápido, sabe? Ele botou 
e tirou. Pronto, só foi isso. Eu fiquei doidinha, ele chorava, queimando e eu não 
sabia o que fazer aí eu botei a mão dele embaixo d’água. E a mãe dele não tava 
em casa. Aí eu disse: pronto, quando ela chegar, vai me matar...  
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necessidade da vítima. O senso comum pode nortear o uso de produtos como café, 

açúcar, óleo e manteiga na região queimada, acentuando o agravo do caso já 

instaurado (BRITO, 2009). 

Nesse sentido, ao realizar um estudo em Fortaleza/CE com acompanhantes 

de crianças internadas em um Centro de Terapia de Queimados (CTQ), Brito et al. 

(2010) encontrou achados semelhantes ao identificar o predomínio do uso da água 

como primeira forma de intervir nas queimaduras. Diante disso, o estudo enfatiza as 

mudanças de hábitos em relação aos cuidados após eventos dessa natureza, as 

quais podem ser atribuídas às campanhas nacionais para a prevenção desse 

evento, bem como à maior atuação dos profissionais de saúde no estímulo à 

prevenção e tratamento de tais eventos. 

Retomando a análise das falas do DSC 3.1.4 C, observou-se que o caso da 

queimadura com panelas quentes foi vislumbrado como uma atitude de imitação das 

atividades desempenhadas pela mãe, prática típica das crianças. Nesse caso, a 

cozinha pode ser considerada um espaço atrativo durante a infância, por ter 

múltiplos estímulos à sua curiosidade, como diversos ruídos e aromas, além da 

dinamicidade inerente ao local. Ademais, sendo a maioria das mulheres do estudo 

donas de casa e cuidadoras dos filhos ou netos, as crianças estavam quase sempre 

na companhia delas, passando grande período do dia nesse cômodo. 

 Sobre este assunto, Vale (2005) mostra a cozinha como o principal 

compartimento do domicílio onde acontecem as queimaduras infantis, pois as 

crianças têm livre acesso, podendo então manipular panelas e chaleiras com 

líquidos quentes, que normalmente se encontram em cima de fogões e mesas.  

Essa possibilidade de contatar tais objetos é a razão pela qual a maior parte das 

queimaduras nesse grupo populacional ocorre por líquidos quentes, seguidas 

daquelas causadas por exposição à chama do fogo. 

Para tanto, Mukerji et al. (2001) recomendam a restrição do acesso  infantil 

aos eletrodomésticos, fósforos e isqueiros, assim como fios, interruptores, tomadas e 

linhas elétricas. De acordo com esses autores, deve-se minimizar a entrada das 

crianças nas cozinhas, evitando o manuseio de panelas, chaleiras, copos e outros 

objetos que ofereçam perigo. Ademais, os adultos devem estar atentos para conferir 

a temperatura da água do banho das crianças e evitar cuidar de lactentes e lidar 

com líquidos quentes simultaneamente.  
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Dentre os fatores desencadeadores para a ocorrência do acidente, de modo 

geral, as participantes do DSC 3.1.4 C deram ênfase à rapidez com a qual o evento 

acontece, assim como à distração da cuidadora durante o ato. No tocante ao 

significado associado a essas experiências, sentimentos como medo e culpa 

fizeram-se presentes, porém, de modo mais ameno, quando comparados aos casos 

de quedas, possivelmente em virtude da menor gravidade associada às 

queimaduras vivenciadas. 

Exceto em um dos casos, o medo exacerbou-se não somente devido ao 

acidente e às possíveis sequelas desencadeadas, mas, sobretudo, pelo fato de 

tratar-se de uma criança a qual a participante estava prestando cuidados enquanto 

babá. Nessa ocasião, outro agravante incluiu o receio de ser demitida em razão da 

ocorrência, por ser julgada inapta para exercer sua ocupação.   

Segundo Gragnani e Ferreira (2009), a queimadura é um trauma complexo 

que requer tratamento difícil e multidisciplinar. Ela é responsável por um grande 

número de óbitos em todo o mundo, sendo passível de ser evitada por meio de 

campanhas preventivas efetivas e maior divulgação de informação à população.  

Para Gimeniz-Paschoal et al. (2011), tem-se no mundo altos índices de 

acidentes infantis, pois muitos deles ainda são percebidos, pelas famílias, como obra 

do acaso ou simplesmente algo inerente à faixa etária das crianças devido à 

curiosidade natural e à inexperiência das mesmas, que não veem perigo em 

situações de risco, ou mesmo por imitar certos comportamentos dos adultos. 

Portanto, o fato de aceitação da fatalidade pode por muitas vezes contribuir 

negativamente para que não sejam adotadas medidas preventivas por parte dos 

pais ou cuidadores dessas crianças.  

Dados epidemiológicos referentes ao tipo de acidente em apreço destacam as 

queimaduras como a terceira causa de óbito por trauma e a segunda em menores 

de quatro anos, tendo, na maioria dos casos, uma ocorrência acidental. No âmbito 

nacional, estima-se a ocorrência de aproximadamente um milhão de eventos dessa 

natureza a cada ano, dos quais, apenas 200.000 casos buscam assistência 

hospitalar. Tal situação evidencia notável subnotificação desses agravos em 

território brasileiro (VIANA et al., 2009).  

Nesse sentido, a obtenção dessas informações e, consequentemente, o 

delineamento epidemiológico, são fundamentais para caracterizar a população 

acometida e as circunstâncias nas quais essas lesões ocorrem. A partir desse 
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diagnóstico situacional, torna-se possível planejar ações de controle e prevenção 

desse agravo, com vistas à redução da demanda hospitalar e prevenção dos índices 

de morbidade e mortalidade por queimaduras infantis (FERNANDES, et al., 2012). 

O ato de prevenir acidentes desse tipo tem grande relevância, visto os 

transtornos imensuráveis que podem culminar, repercutindo nos âmbitos físico, 

emocional e social da criança e sua família. Quando não desencadeiam a morte, 

muitas vezes provocam distorção de autoimagem no decorrer da vida do indivíduo, 

em razão das cicatrizes (ROCHA et al., 2007; MACHADO et al., 2009).  

Dando continuidade ao assunto, no próximo DSC 3.1.4 D serão abordados os 

casos em que as entrevistadas referiram vivenciar episódios choques elétricos com 

crianças aos seus cuidados. 
 

IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.4 D – Criança sofreu choque elétrico ao puxar 
extensão elétrica e colocar objeto na tomada. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ao analisar o DSC 3.1.4 D, identifica-se a ocorrência de choques elétricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.1.4 D: M15 e 

M18. 

 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.4 D 

Já levou choque! Ela puxou a extensão... Mas eu acho que foi muito pouquinho 
[o efeito] porque de repente ela puxou e parou de chorar rapidinho. Eu fiquei até 
com medo. Tava todo mundo na sala... Eu me engasguei, porque de repente 
ela soltou de mim e a gente viu que tinha levado [um choque]... Aí eu fiquei 
doidinha, olhando pra ela, ela olhava pra mim, ela chorou... Aí parou. Aí eu 
disse: “mãe e agora, o que é que eu faço? Aí ela disse: “foi só um pouquinho no 
dedo dela”. Aí eu fiquei com ela direto no braço. A partir disso eu num solto do 
braço dela de jeito nenhum. Ela [a criança] pegou um lápis e enfiou na 
tomada... A gente escutou o grito dela, quando foi olhar percebeu que era 
porque tinha colocado (o lápis) dentro da tomada. Tava se arrastanto, querendo 
andar, pegando nas coisas... Aí viu o bonequinho lá e colocou a caneta lá no 
buraco. A gente tomou um susto, né? Porque achou que tinha acontecido 
alguma coisa com ela. Mas o reflexo é rápido, né? Quando ela foi, colocou o 
lápis, sentiu que deu choque, imediatamente tirou e ficou Quando ela foi, 
colocou o lápis, sentiu que deu choque, imediatamente tirou e ficou só o dedo 
um pouquinho vermelho do choque, mas fora isso, Graças a Deus, não 
aconteceu mais nada não. Na época, a minha avó tratou de pegar aqueles 
protetores que coloca em tomada pra tapar, né? Pra evitar que ela viesse a 
enfiar novamente alguma coisa dentro da tomada. 
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Apesar da ausência de sequelas graves associadas às queimaduras, 

percebeu-se intensidade demonstrada nos sentimentos de medo e culpa. 

Provavelmente, isso pode estar relacionado ao fato de as mães envolvidas neste 

discurso serem jovens e estarem cuidando do primeiro filho. Nesse caso, a 

inexperiência acentuou o receio do acidente trazer sequelas, bem como aumentou a 

confiança nos conselhos dados pela avó da criança, visualizando nesta figura uma 

fonte de experiência, na qual poderia confiar.  

Entendendo a relevância dada pelas mulheres aos conselhos advindos de 

familiares com maior experiência, desvela-se a necessidade de incluir esses últimos 

nas ações de prevenção, compartilhando com outros membros da família a 

responsabilização pelo bem-estar infantil. Tais ações mostram-se úteis, 

principalmente, quando realizadas com famílias residentes em bairros periféricos, 

por estas geralmente conterem mães adolescentes que ainda estão em período de 

formação ideológica e, portanto, são mais facilmente influenciadas pelas orientações 

de outrem. 

Além disso, assim como nos outros casos de acidentes relatados neste 

estudo, sobressaiu-se a presença de adultos durante a ocorrência. Em um estudo 

realizado no Centro de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário Regional 

de Maringá/PR, em 247 casos (76,9%), relatou-se a presença de um adulto no 

momento do acidente. Acredita-se que esse fato tenha relação com o 

desconhecimento de como evitar o acidente ou por não estar realizando uma 

supervisão direta (TAVARES et al., 2013). 

Convém destacar que um achado novo emergido no discurso em apreço diz 

respeito à mudança de atitude advinda com a experiência vivenciada. Pois, após o 

acidente, as mulheres adotaram medidas como utilizar plug-ins nas tomadas, bem 

como alegaram adotar uma postura de maior cautela e vigilância direcionada à 

criança. Além destes métodos de prevenção, Martins e Andrade (2007) citam a 

importância de retirar as extensões que facilitem o acidente e manter aparelhos 

elétricos longe do alcance das crianças. 

 Apesar de no estudo ora realizado as consequências dos choques elétricos 

em crianças terem sido desprovidas de gravidade, autores mostram resultados 

distintos. Uma pesquisa realizada em um pronto-socorro localizado em Londrina/PR 

registrou que seis acidentes por exposição à corrente elétrica tiveram taxa de 

internação de 100%, com cinco casos (83,3%) decorrentes de choque por corrente 
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elétrica doméstica e um caso por contato com fiação de poste de iluminação (pipa 

enroscada nos fios de alta tensão). Este último ocasionou óbito e levou a uma taxa 

de letalidade de 16,7% entre as vítimas deste tipo de acidente (MARTINS; 

ANDRADE 2007).  

 Quanto à mortalidade desencadeada por choques elétricos, em um estudo 

realizado em São Luís/MA, entre os anos de 2009 a 2011, identificou-se que, das 41 

crianças na faixa etária de um a quatro anos vítimas de acidentes, 4,9% morreram 

devido às consequências do choque elétrico (SANTOS et al., 2012).  

Diante do exposto, ratifica-se a necessidade desses cuidadores serem 

amplamente aconselhados sobre como prevenir acidentes de forma eficaz e a 

importância dessa prevenção. Pois, a presença dos adultos no momento do acidente 

não implicou em uma barreira para a exposição infantil ao evento. 

O próximo discurso (DSC 3.1.4 E) aborda o relato da vivência de uma 

mordedura canina em uma criança. 
 

IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.1.4 E – A criança foi mordida por um cachorro. 

 
O discurso mostrado (DSC 3.1.4 E) refere-se à fala de apenas uma 

entrevistada, a qual narra uma situação de mordedura canina em uma criança, 

sequenciada pela entrada da vítima em uma unidade hospitalar, onde recebeu a 

vacina antirrábica, indicada para a imunização contra a raiva em humanos.  

A necessidade de receber essa terapia invasiva ocorre em virtude da 

transmissão da raiva ocorrer através da penetração do vírus contido na saliva do 

animal infectado, principalmente pela mordida e, mais raramente, pela arranhadura e 

lambedura de mucosas. O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto de 

inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso 

central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares, onde 

 
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.1.4 E 

 
O cachorro mordeu ela (a criança), eu fiquei doidinha! Ela foi bulir com o cachorro 
comendo, né? O cachorro mordeu. O meu neto mais velho teve coragem, abriu a boca 
do cachorro e tirou. Depois da mordida, ela foi pro hospital, tomou injeção. Ave Maria, 
eu fiquei doentinha! A pressão subiu... Senti assim... Medo dela morrer... Depois 
passou. Ela ficou vivo, graças a Deus! 
 
Participante cuja fala contribuiu para a elaboração do DSC 3.1.4 E: A2. 
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também se replica e é eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos 

(BRASIL, 2005). 

Nesse sentido, a atitude adotada pela cuidadora, de procurar a unidade 

hospitalar de imediato, correspondeu às recomendações ministeriais, tendo-se em 

vista a inexistência de tratamento específico para a doença. Por isso, a profilaxia pré 

ou pós-exposição ao vírus rábico deve ser adequadamente executada.  

Cabe salientar que o a prevenção desse tipo de acidente não foi citado em 

nenhum momento ao longo dos discursos das entrevistadas. Até mesmo a própria 

cuidadora da vítima do DSC 3.1.4 E alegou nunca ter vivenciado algum acidente 

doméstico com as crianças sob seus cuidados. Essa afirmação explicita a 

concepção de que as mordeduras de cães e até mesmo outros animais criados no 

âmbito residencial não se incluem como acidentes domésticos, de acordo com a 

percepção das cuidadoras. Tal realidade pode advir do local para esses acidentes 

geralmente não ocorrerem dentro da casa, mas, sim, em suas imediações, como os 

quintais e áreas de lazer. 

Entretanto, de acordo com Del Ciampo, Ricco e Muccillo (1997), acidentes 

domésticos são compreendidos como aqueles cuja ocorrência dá-se não só no 

interior no ambiente domiciliar, mas inclui também o espaço entorno desse meio. O 

autor ainda elenca os quintais ou jardins como principais palcos para essas 

ocorrências, haja vista serem frequentemente utilizados como oficinas de trabalho 

para a família, espaço para lazer e criação de animais de estimação. 

Conforme uma pesquisa realizada por Martins e Andrade (2005) em 

Londrina/PR, o maior risco para mordeduras de animais foi observado entre crianças 

de quatro a seis anos. No entanto, estudo desenvolvido por Andrade et al. (2012) 

identificaram indivíduos entre sete a 12 anos como os mais vulneráveis a esses 

eventos.  

A exploração de ambientes públicos, tais como: praças e ruas, o contato com 

animais e o desejo de independência na última faixa etária citada, justificam os 

resultados encontrados. Assim, tornam-se necessárias medidas preventivas em 

relação ao animal como: mantê-lo em local seguro, evitar a criação de raças 

consideradas perigosas, além de educar a criança para os perigos potenciais aos 

quais ela se expõe ao brincar ou provocá-lo (DEL CIAMPO; RICCO; MUCCILLO, 

1997; ANDRADE et al., 2012). 
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Constatou-se, no decorrer desse discurso, o predomínio de medidas 

preventivas para diversos tipos de acidentes domésticos. Estas, por sua vez, 

compunham outro conceito do MCS, o qual diz respeito à autoeficácia.  

Como já foi mencionado anteriormente, esta dimensão implica na crença do 

indivíduo em sua capacidade de desempenhar com sucesso uma ação específica 

(ROSENSTOCK, 1990 apud MCEWEN; WILLS, 2009). Nesse caso, resume-se na 

confiança em obter êxito na prevenção de acidentes domésticos, garantindo a 

segurança e bem-estar da criança cuidada. Discussões acerca desse pilar estão 

evidenciadas logo abaixo. 

A seguir será analisada outra dimensão do MCS, a qual diz respeito à 

autoeficácia. Como mencionado anteriormente, esta implica na crença do indivíduo 

em sua capacidade de desempenhar com sucesso uma ação específica 

(ROSENSTOCK, 1990 apud MCEWEN; WILLS, 2009). Nesse caso, resume-se na 

confiança em obter êxito na prevenção de acidentes domésticos, garantindo a 

segurança e bem-estar da criança cuidada. Discussões acerca desse pilar estão 

evidenciadas a seguir. 

 

 

6.2.2 AUTOEFICÁCIA PERCEBIDA  

 

A percepção de autoeficácia das entrevistadas foi externada em resposta ao 
questionamento 3.2.1 - Você previne pelo menos algum tipo de acidente que pode 

acontecer com a criança dentro de casa? Em caso afirmativo, quais medidas de 

prevenção você utiliza? Os relatos emergidos possibilitaram a organização de uma 

categoria, a qual constitui a IC 3.2.1 A e está descrita logo abaixo: 
 

Quadro 10 - Ideia Central Síntese do discurso das cuidadoras quanto à adoção de 

medidas preventivas para os acidentes domésticos infantis - Natal/RN - 

2013 

QUESTÃO CATEGORIAS 
Questão 3.2.1 - Você previne pelo 

menos algum tipo de acidente que pode 

acontecer com a criança dentro de casa? 

Ideia Central 3.2.1 A - Previne diversos 

tipos de acidentes domésticos – quedas, 

cortes, ingestão de produtos de limpeza, 
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Em caso afirmativo, quais medidas de 

prevenção você utiliza? 

medicamentos e peças pequenas; 

choques elétricos e queimaduras. 
 

 

IDEIA CENTRAL 3.2.1 A – Previne diversos tipos de acidentes domésticos – 
quedas, cortes, ingestão de produtos de limpeza, medicamentos e peças pequenas; 
choques elétricos e queimaduras. 
 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.2.1 A 

Para prevenir as quedas, eu sempre boto ela [criança] pra dormir no centro da cama 
e com um travesseiro do lado, pra não “bolar”. O berço é todo grandeado, num tem 
como cair. Quando ela vai tomar banho, fica pulando, aí eu vou, fico segurando pra 
não deixar ela pular porque o chão do banheiro é liso... E com sabonete, né? Aí é 
arriscado ela cair de cara pro chão. Também procuro não... Deixar coisas [peças 
pequenas] expostas para que ela venha a cair... Aquilo ali ela também pode colocar 
na boca... Negócio de detergente, água sanitária, álcool, essas coisas... Eu deixo 
tudo atrepado bem alto... Remédio... Longe do alcance delas. Facas também, eu 
guardo também lá em cima, num canto que eles não tenham acesso. Vigio também 
de tomada, de fio... Para evitar choques elétricos, deixo as tomadas com a proteção. 
Tem que tá atenta, porque até as “tampazinhas” às vezes ela fica cutucando pra 
tirar, né? Porque ela é muito buliçosa, pode mexer numa energia. Negócio de 
acidente, acidente, com fogo, com essas coisas, não tem risco não. Eu num gosto 
nem de acender vela dentro de casa. Além disso, sempre desligo o fogão, o botijão, 
porque ele sobe em tudo e ele sabe onde eu guardo o isqueiro... Panela eu sempre 
deixo distante, com os cabo virado pra fora e quando eu tô fazendo comida nunca 
deixo eles perto do fogão... Quando eu fui pequena eu já me queimei, quando eu 
tinha três anos de idade. Até hoje eu tenho a cicatriz e eu faço de tudo pra deixar as 
coisa mais distante [...] pra eles (os filhos) num pegá. Eu tô direto ali com ela, 
observando, aí num tem como acontecer! E quando eu saio assim, eu gosto de 
carregar ela. Porque eu sei que criança tem a “astúcia”, né? 
 
Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.2.1 A: M1, 

M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M20 

e A1 e A2.  

 

Nesse discurso (DSC 3.2.1 A), incluiu-se prevenção a diversos tipos de 

acidentes. Em relação às quedas, as medidas citadas resumiram-se à inserção de 

grades no berço, colocação da criança no centro da cama e com um travesseiro 

próximo, para impedi-la de “bolar”, isto é, virar-se diversas vezes. Além disso, as 

cuidadoras relataram evitar deixar peças pequenas no chão, a fim de evitar que elas 

escorreguem.  
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Percebe-se que as duas primeiras maneiras de evitar as quedas relacionam-

se ao momento no qual a criança está dormindo, quando, geralmente, as 

entrevistadas também aproveitam para descansar ou desempenhar outras 

atividades no domicílio. Diante disso, constata-se o entendimento sobre os tipos de 

prevenção e a importância dada ao ato de evitar as quedas, sobretudo quanto às 

crianças que ainda dormem no berço e cujas medidas são aplicadas até durante os 

momentos de repouso delas. 

Quanto à última intervenção citada, referente a evitar peças pequenas 

espalhadas no chão da casa, além de ser útil na prevenção de quedas, também 

pode atuar na minimização da ingestão de corpos estranhos, pois quando a criança 

vivencia a fase oral frequentemente leva os objetos ao seu redor até à boca. Essa 

vulnerabilidade também pode ser relacionada à curiosidade inerente à fase 

vivenciada, aliado ao processo de engatinhar que favorecendo o contado no solo e a 

ingestão de agentes dispostos pelo domicílio (LIMA et al., 2008; DIEL; FACCHINI; 

DALL’AGNOL, 2003;  BOCHNER, 2007).  

Dessa maneira, o público infantil também se torna susceptível à ingestão de 

produtos de limpeza ou medicamentos, pois, muitas vezes, o armazenamento 

dessas substâncias acorre em locais próximos ao solo, facilita o acesso das crianças 

a esses materiais. A intoxicação devido à ingesta desses produtos também se deve 

ao fato de as propagandas, embalagens e formatos desses objetos geralmente 

remeterem a desenhos animados e guloseimas. Em outros casos, são adquiridos 

materiais de limpeza produzidos, geralmente acondicionadas em garrafas de 

refrigerante, sem qualquer identificação. Isso se deve às condições financeiras 

precárias, predominante entre as mulheres entrevistadas nessa pesquisa, tornando 

frequente a aquisição de materiais de limpeza caseiros, cujos preços são mais 

acessíveis para elas.  

Tal realidade, aliada à incapacidade infantil para distinguir a fantasia da 

realidade, torna a criança mais susceptível ao manuseio e ingestão desses produtos. 

Acredita-se que esses fatores justificaram o fato de as participantes relatarem 

armazenar esses materiais em locais elevados, onde as crianças não tenham 

acesso. 

Nesse sentido, um estudo desenvolvido em Porto Alegre/RS sobre 

intoxicação infantil pelo consumo de produtos tóxicos e medicamentos, orienta o 

acondicionamento de tais produtos em locais, no mínimo, 150 cm acima do chão. 
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Observou-se que, quando os referidos produtos estão armazenados em uma altura 

inferior à sugerida, há aproximadamente 17 vezes mais chances de ocorrer algum 

evento tóxico com crianças (RAMOS et al., 2010).  

No tocante aos objetos cujo acondicionamento exigia cuidados especiais, 

além dos materiais de limpeza e medicamentos, os perfurocortantes também foram 

lembrados no DSC 3.2.1 A. Assim como em relação aos primeiros produtos citados, 

as entrevistadas também referiram manter objetos como em locais de difícil acesso 

pueril. 

Em relação à prevenção de choques elétricos, considerando a intensa 

curiosidade infantil e seu processo de aprendizagem ancorado em experiências 

sensoriais, as participantes referiram proteger as tomadas colocando plug-ins. No 

entanto, elas relataram que apesar disso, as crianças tentavam retirar essa 

proteção. Desse modo, enfatizou-se a necessidade de vigilância constante desses 

locais, mesmo diante do uso de tais medidas de proteção.  

Posteriormente, as depoentes elencaram a estratégias para prevenção de 

queimaduras, as quais incluíram ações como evitar acender velas, desligar o fogão 

e botijão de gás, colocar isqueiros em locais elevados, manter os cabos das panelas 

para dentro e evitar deixar crianças nas cozinhas.  

Nesse sentido, uma das cuidadoras relatou ter vivenciado um episódio de 

queimadura enquanto era criança, provocando uma cicatriz, presente em seu corpo 

até os dias atuais. Desse modo, a sequela adquirida foi interpretada como algo 

negativo e reforçou a percepção de susceptibilidade infantil a essas injúrias e seus 

possíveis danos. Tal vivência contribuiu de modo favorável à adoção de medidas 

preventivas, pois, em seu discurso, a participante afirmou canalizar esforços para 

evitar que a criança cuidada vivencie episódios dessa natureza.  

De acordo com os resultados, vislumbra-se o ambiente domiciliar 

caracterizado por vários fatores de risco para acidentes, importante causa de 

morbidade e mortalidade na infância em todo o mundo. 

De modo geral, apesar do entendimento sobre diversos à prevenção de 

acidentes ter se mostrado razoável, uma das fragilidades observadas diz respeito à 

heterogeneidade desta compreensão revelada por cada entrevistada. Dessa 

maneira, houve repetições quanto ao uso de determinadas medidas, e, no entanto, 

ausência do relato de outras estratégias, como a prevenção da mordedura canina, 

por exemplo. No entanto, convém destacar o predomínio das falas relacionadas à 
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prevenção de queimaduras, por ser entendida como causadora de consequências 

mais graves.  

A próxima dimensão do MCS a ser discutida diz respeito aos indícios para a 

ação. Estes correspondem a fatores internos ou externos que ativam a prontidão do 

indivíduo para agir e incitam a adoção de comportamentos saudáveis.  

 

 

6.2.3 INDÍCIOS PARA A AÇÃO PERCEBIDOS 

 

Especificamente quanto à temática abordada nesta dissertação, essa 

dimensão refere-se aos estímulos recebidos pelas entrevistadas a fim de evitar 

acidentes domésticos com as crianças sob seus cuidados. As categorias 

relacionadas a esse pilar foram originadas mediante o questionamento Você já 

recebeu alguma informação sobre isso? Qual foi a fonte?  

 

Quadro 11 - Ideia Central Síntese do discurso das cuidadoras quanto ao acesso às 

informações sobre prevenção de acidentes domésticos infantis - Natal/RN 

- 2013 

INDÍCIOS PARA A AÇÃO 
QUESTÃO CATEGORIAS 

 
 
Questão 3.3.1 Você já recebeu alguma 

informação sobre acidentes domésticos 

com crianças e suas formas de 

prevenção? Qual foi a fonte?  

 

Ideia Central 3.3.1 A: Recebeu 

informações sobre prevenção de 

acidentes domésticos por meio de 

televisão, familiares e amigos. 

Ideia Central 3.3.1 B: Recebeu 

informações sobre prevenção de 

acidentes domésticos de profissionais de 

saúde de agentes comunitários de 

saúde. 
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IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.3.1 A - Recebeu informações sobre prevenção de 
acidentes domésticos por meio de televisão, familiares e amigos. 
 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.3.1 A 
 

Nunca tive esse tipo de orientação não. Porque eu num tenho tempo praticamente 
pra nada, eu só vivo do trabalho pra casa, né? Não gosto de vir nesse posto não. 
Muita gente, uma zuada, menino chorando, doente... Só se for o último recurso 
mesmo. É ruim demais... É tudo difícil! Eu já assisti em televisão, sabe? Passou um 
pediatra falando de como evitar coisas em toalha de mesa, porque ela (a criança) 
pode puxar pra cima dela com comida quente. Manter os cabos das panelas sempre 
pra dentro do fogão, e não fora... Brinquedos no meio da casa, pra não escorregar...  
Piscina pra ficar sempre um adulto observando... Também já escutei falar na 
televisão pra manter distante os remédios... Ensina direitinho... Não deixar nada de 
risco baixo, tem que tudo ser atrepado... Já vi muitos acidentes passando em 
televisão... Como em tempo de São João... Que as mães libera as criança, eles fica 
perto de fogueira, se queima [...]. Eu já vi passar muito... O último [acidente] que eu 
vi foi um menino de três anos... Na Zona Norte daqui da cidade... Morreu incendiado 
[...]. O pai e a mãe tava trabalhando e a criança tava com os avós. Num minuto que a 
avó saiu e o irmão tava estudando, o menino foi lá pra dentro... E num sabe se... Se 
foi causado porque riscaram o fósforo... Eu chorei tanto com aquilo, que chega doeu 
dentro de mim. Fiquei aperreada! Aí, eu tenho o maior cuidado [...] O que aprendi já 
foi com minhas irmãs, que são casadas já. As amigas que tem filhos também, dizem. 
Então, como elas já têm mais conhecimento do que eu, sempre vão me passando. 
Principalmente negocio de fogão... As queimaduras... De água quente... A gente 
ouve o que acontece com outras crianças, então a gente automaticamente já 
começa a se prevenir pelas experiências dos outros...  
 
Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.3.1 A: M1, 

M2, M3, M4, M5, M6, M7, M11, M12, M13, M15, M16, M17, M18 e A2. 

 
 

Ao analisar as falas contidas no discurso acima (DSC 3.3.1 A), inicialmente 

desvelam-se problemas relacionados à acessibilidade à USFCN. Estes são 

atribuídos principalmente à presença de filas para o atendimento, assim como, em 

razão do horário de funcionamento da instituição coincidir com o do trabalho de 

algumas entrevistadas, inviabilizando sua procura.  

Nesse sentido, em uma pesquisa realizada em unidades de saúde da família 

situadas em Natal/RN sobre a atuação dos enfermeiros nas consultas de CD, 

atribuiu-se a presença de filas a alguns problemas vivenciados pela instituição, como 

o quadro incompleto de profissionais nas equipes, falta de materiais e espaço 

insuficiente para a realização dos atendimentos (BRASIL, 2013).  

Dando continuidade à análise do DSC 3.3.1 A, pode-se inferir que a maior 

parte das entrevistadas receberam informações sobre os acidentes domésticos 
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infantis e suas respectivas formas de prevenção a partir de familiares e amigos, 

evidenciando a influência considerável desses indivíduos nos cuidados direcionados 

à criança. 

 Dentro desse grupo de influências, foi unânime a participação das mulheres, 

reconhecidas como as principais envolvidas no cuidado às crianças no nosso meio 

cultural. Estas, por sua vez, estabeleciam com as entrevistadas o vínculo de irmãs, 

mães, amigas e sogras, as quais repassavam suas experiências prévias relativas 

aos acidentes domésticos infantis. Desse modo, as vivências negativas eram 

repassadas, constituindo um verdadeiro alerta, a fim de evitar que se repetissem. 

A mídia televisiva correspondeu a outro meio a partir do qual as participantes 

obtiveram informações acerca dos diversos tipos de injúrias e suas respectivas 

formas de prevenção. Nesse sentido, as entrevistadas fizeram alusão aos noticiários 

acerca da incidência de queimaduras em crianças nos períodos dos festejos juninos. 

Ressalta-se que, tipicamente na região nordeste do Brasil, há aumento da 

frequência de queimaduras nesse período do ano, pois este é caracterizado pela 

presença de fogueiras, uso de fogos de artifícios, os quais, pelas suas cores e 

efeitos vibrantes estimulam a curiosidade da criança, deixando-as mais susceptíveis 

a esse tipo de acidente. 

 Nesse contexto, merece destaque o fato de algumas delas enfatizarem a 

notícia divulgada na televisão sobre um acidente doméstico recente ocorrido no 

município de Natal/RN. Nessa ocasião, uma houve um incêndio domiciliar, 

provocado acidentalmente por uma criança de três anos, culminando na sua morte. 

Tal acontecimento despertou nas participantes uma comoção nítida, as quais 

afirmaram terem se tornado mais atentas para evitar acontecimentos dessa 

natureza. 

Acerca desse assunto, em uma pesquisa realizada no Uruguai, com 526 pais 

de crianças com idade inferior a 10 anos sobre conhecimentos acerca da prevenção 

de acidentes domésticos infantis, 74% dos participantes referiram ter obtido 

informações sobre a temática mediante meios de comunicação audiovisuais. 

Enquanto isso, em apenas 17% dos casos, os profissionais de saúde foram citados 

como orientadores sobre o assunto (GARIGLIO et al., 2008).  

Desse modo, corroborando tal afirmativa, Rossi et al. (2003), em estudo 

elaborado em um hospital de Ribeirão Preto/SP sobre prevenção de queimaduras, 

desvelaram que, na visão dos pacientes e acompanhantes entrevistados,  a mídia 
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televisiva ganhou lugar de destaque na transmissão de campanhas e programas 

educativos, pois segundo eles, a grande maioria possui televisão em casa. Visto 

isso, observa-se a forte influência dos meios de comunicação sobre as participantes. 

Diante do exposto, constata-se a importância da intersetorialidade no tocante 

à temática em questão. Nesse sentindo, consonante com um dos requisitos da 

Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança, o qual diz respeito a 

elaboração de campanhas a fim de minimizar os acidentes e violências, a Secretaria 

Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul criou o Dia Estadual de Prevenção de 

Acidentes Tóxicos. Nesta data, pessoas ligadas a todos os órgãos públicos de 

saúde se voltam para tratar de assuntos relacionados à diminuição de intoxicações 

(SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 2002).  

Em síntese, ratifica-se a importância da participação de diversos setores, 

como mídia televisiva, escolas, creches e centros comunitários no intuito de 

minimizar problemas relacionados ao acesso a informações sobre os acidentes 

domésticos infantis. 

 A última categoria diz respeito ao DSC 3.3.1 B e inclui o relato de mulheres 

sobre a obtenção de informações sobre a prevenção de acidente domésticos infantis 

a partir de profissionais da USFCN. 

 
IDEIA CENTRAL SÍNTESE 3.3.1 B - Recebeu informações sobre prevenção de 
acidentes domésticos de profissionais de saúde e de agentes comunitários de 
saúde. 
 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 3.3.1 B 
 

Quando eu vinha no CD diziam pra eu ter cuidado com isso [acidentes domésticos na 
infância]... Eles sempre tão orientando pra o cuidado e prevenir... Que é tomada, 
fogão... Cuidado para não mexer e derramar... Na alimentação também, pra não se 
engasgar, né isso? E de um bebê se engasgar... Com brinquedo, com moeda. Só 
esses mais comuns.  Nos primeiros meses quando eu vim consultar ela (filha), a 
médica já falava pra mim mesmo... Ter cuidado muito com isso, não deixar produto 
químico no chão, nem deixar ela com fósforo. A menina que é Agente de Saúde, ela 
sempre fala que a gente tem que ter cuidado. E eu digo: “mulher, você pode ficar 
tranquila, que eu criei oito filho e sempre tive cuidado”. Olhe, filho meu, nunca sofreu 
um acidente dentro de casa. Nunca! Até hoje.  
 
Participantes cujas falas contribuíram para a elaboração do DSC 3.3.1 B: M5, 

M9, M14, M16 e A1. 

  



117 

 

 No discurso acima (DSC 3.3.1 B), constam-se os relatos de recomendações 

sobre prevenção de diversos tipos de acidentes durante as consultas de CD e as 

visitas domiciliárias. Nestas últimas, citou-se a participação do ACS da ESF, 

profissional que mais frequentemente realiza essas atividades. No entanto, ressalta-

se que a minoria das participantes fez menção ao diálogo com esses profissionais 

sobre a prevenção de acidentes domésticos infantis. 

Diante disso, é imprescindível destacar a demanda excessiva de usuários que 

procuram a instituição, especialmente o público-materno infantil. Portanto, para 

atender esses indivíduos, exige-se rapidez durante as consultas, as quais passam a 

ser norteadas com enfoque nas queixas, à luz do modelo biomédico. 

Nesse contexto, Monteiro et al. (2011), destacam o fato de o profissional de 

saúde, especialmente o médico e o enfermeiro, frequentemente agirem de modo 

autoritário, como os únicos detentores de conhecimentos. Esta realidade acarreta a 

exclusão da participação do usuário no seu processo saúde-doença, os quais se 

tornam alheios à importância das ações realizadas no âmbito da ESF. Assim, o 

acompanhamento do CD infantil perde sua essência e restringe-se uma ação 

fragmentada, realizada mediante a existência de doenças. 

Especialmente em relação ao enfermeiro, este desenvolve atividades 

relacionadas à gerência, assistência e educação, as quais devem abranger os 

indivíduos, famílias e comunidades Contudo, tal profissional tem enfrentado 

dificuldades no desenvolvimento de um processo de cuidar pautado nessas 

condições em detrimento da elevada demanda de afazeres burocráticos e 

administrativos, coordenação do atendimento e supervisão da assistência de 

enfermagem, exigidos no seu cotidiano profissional (ALEMEIDA; ROCHA, 1997; 

SANNA, 2007; PASCHOAL, 2004). 

Nesse sentido, a dimensão do ensino, a qual implica não só nas ações 

educacionais dirigidas aos indivíduos, famílias e comunidades, mas também a 

equipe sob a supervisão dos enfermeiros, como técnicos de enfermagem e  ACS, 

também se encontra comprometida. Tal fato é preocupante, pois, é mediante o 

ensino que se partilham saberes entre os indivíduos, mediante o diálogo, a fim de 

contribuir para o entendimento do processo saúde doença e estimular a autonomia 

dos usuários (PASCHOAL, 2004; FERRAZ et al., 2005; BRASIL, 2006). Diante 

disso, as discussões sobre de diversos temas, dentre eles, a prevenção de 

acidentes domésticos, são secundarizados em detrimento do enfoque curativista. 
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No intuito de superar essa lacuna, o paradigma de vigilância da saúde surge 

como um novo modo de atuar, o qual visa considerar o indivíduo sob uma 

perspectiva mais ampla, de modo integrado aos contextos socioeconômico, cultural 

e religioso vivenciados. Além disso, esse novo modelo propõe-se a reunir esforços 

para tornar um sujeito ativo no processo saúde-doença. Para tanto, busca-se 

sistematizar os serviços de acordo com a realidade local, envolvendo a 

intersetorialidade e articulação das ações de promoção e prevenção da saúde, bem 

como a cura de enfermidades (TEIXEIRA; PAIM; VILASBÔAS, 1998). 

No contexto das ações voltadas para a saúde da criança na ESF, para 

atender os requisitos desse paradigma emergente, elaborou-se o acompanhamento 

do CD infantil coletivo. Este foi desenvolvido por uma pesquisadora, integrante do 

corpo docente da UFRN e aplicado de forma pioneira na USFCN (MONTEIRO et al., 

2011).  

Esta é uma ação mediada por enfermeiros, a qual envolve acompanhantes e 

crianças, com o propósito de compartilhar experiências, saberes e dúvidas entre as 

mães e/ou cuidadoras relacionados aos aspectos da saúde infantil. Além disso, o 

método visa ensinar a examinar as crianças, preencher corretamente os gráficos da 

caderneta da criança e avaliar criticamente os achados correspondentes ao 

crescimento e desenvolvimento na infância, gerando autonomia no processo de 

cuidar desse público.  

Dessa forma, como essa estratégia propicia a participação ativa dos 

cuidadores, representa um espaço rico para suscitar reflexões e discussões. 

Destarte, representa uma oportunidade para socializar saberes e experiências 

relacionadas aos acidentes domésticos infantis e suas respectivas formas de 

prevenção. 

Entretanto, apesar de ser aplicado na USFCN desde o ano de 2008, o 

acompanhamento do CD coletivo ainda se depara com alguns entraves. Esses 

incluem: a não abrangência de toda a demanda, a resistência de certos cuidadores 

em aderir a essa técnica, pois, mostram-se mais adeptos ao imediatismo do modelo 

biomédico, assim como, a realização desses eventos em uma frequência mensal, 

considerada insuficiente diante da necessidade e elevada demanda local. Convém 

também citar a forte influência do modelo biomédico no processo de trabalho dos 

enfermeiros, fato que desencadeava uma atenção tradicional e fragmentada 

(MONTEIRO, et al., 2011). 
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Tal realidade acarreta prejuízos aos indicios para a prevenção de acidentes 

domésticos infantis, pois os enfermeiros, juntamente com os técnicos de 

enfermagem e ACS, estando sobrecarregados, possuem disponibilidade reduzida 

para conhecer melhor as realidades das famílias, identificar riscos para acidentes 

domésticos em cada domicílio, e, consequentemente, promover diálogos sobre a 

prevenção de acidentes domésticos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“O dever é uma coisa muito pessoal; decorre da necessidade de se entrar em ação, 
e não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer coisa”. 

Madre Teresa de Calcutá 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração desse estudo permitiu analisar a percepção de cuidadores 

domiciliares de crianças de zero a cinco anos sobre acidentes domésticos infantis e 

sua influência na prevenção desses eventos. Para tanto, recorreu-se a leituras 

relacionadas à temática em questão, no intuito de proporcionar um maior aporte 

teórico.  

Inicialmente realizou-se um resgate sobre a história das políticas públicas de 

atenção à saúde da criança no Brasil, considerando a estreita relação entre os 

contextos sociais, políticos e econômicos vigentes em cada época e o 

desenvolvimento de ações voltadas para o público infantil. 

Diante desse contexto de transformações, convém destacar que, a fim de 

superar as lacunas evidenciadas pelo modelo biomédico, propôs-se um novo 

paradigma de atenção à saúde, pautado na promoção à saúde e prevenção de 

agravos. 

Em relação às estratégias direcionadas à prevenção de danos à criança, 

destaca-se a relevância de tais intervenções, principalmente daquelas voltadas para 

a faixa etária de até cinco anos de idade. Isso se deve à imaturidade psicomotora e 

intensa curiosidade inerentes a essa fase, tornando o referido grupo etário 

vulnerável a diversos tipos de acidentes, sobretudo os que ocorrem no domicílio.  

Com isso, evidenciou-se a necessidade dos cuidadores domiciliares 

compreenderem fatores relacionados ao crescimento e desenvolvimento infantil, a 

fim de terem maiores subsídios para evitar acidentes domésticos na infância. Nesse 

contexto, tornou-se imprescindível discorrer sobre a importância do enfermeiro 

atuante na ESF como mediador dessas informações. Isso ocorre, pois, uma de suas 

principais atribuições desse profissional implica nas ações de educação em saúde 

voltadas para a população.  

Quanto ao uso da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) para o 

tratamento dos dados, associado ao Modelo de Crenças em Saúde (MCS), como 

referencial teórico-metodológico, pode-se afirmar que esta escolha foi favorável à 

lapidação dos resultados e sua compreensão. No tocante ao MCS, julgou-se 

pertinente nesse estudo utilizar apenas parte dos conceitos deste, considerando que 

tais foram suficientes para atender aos objetivos traçados para esse estudo. As 
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dimensões citadas incluem susceptibilidade percebida, autoeficácia percebida e 

indícios para a ação percebidos.  

No tocante ao primeiro pilar desse referencial, emergiram diversas ideias 

centrais, dentre as quais incluíram percepções das entrevistadas quanto às causas 

dos acidentes domésticos infantis, bem como a respeito dos tipos desses 

acontecimentos. Torna-se pertinente realçar que, de forma unânime, as participantes 

julgaram esses eventos como evitáveis, sendo sua prevenção condicionada à 

vigilância constante dirigida à criança. 

Além disso, identificaram-se as percepções quanto às mudanças dos riscos 

para esses acidentes, conforme a idade da criança, e à susceptibilidade da casa 

habitada para esses episódios. Os discursos acerca desses aspectos mostraram-se 

destoantes, gerando categorias antagônicas, de modo que tais opiniões variaram 

desde a existência de riscos diversos até o não reconhecimento de susceptibilidade 

a esses eventos. Tal dissonância foi considerada preocupante, pois de acordo com o 

MCS, um dos requisitos à adoção de práticas de prevenção à saúde diz respeito à 

crença na vulnerabilidade a alguma doença ou dano.  

Outro aspecto evidenciado nessa dimensão referiu-se à vivência desses 

episódios com as crianças cuidadas e o significado desses para a cuidadora. Dentre 

as situações narradas, as participantes referiram principalmente as quedas, 

seguidas de queimaduras, choques elétricos e apenas um caso de mordedura 

canina.  

É pertinente acrescentar que quando essas ocorrências não acarretavam 

consequências graves, as depoentes consideravam-nas como parte do processo de 

crescimento e desenvolvimento infantil.  Todavia, nos casos tidos como graves, elas 

externaram vivenciar sentimentos negativos, como culpa, medo, impotência e 

nervosismo, por não saberem como agir diante do acontecimento inusitado.  

Quanto à percepção de autoeficácia, emergiu uma categoria relacionada às 

medidas adotadas para a prevenção dessas injúrias. Dentre as diversas ações 

citadas, predominaram as falas referentes à prevenção de queimaduras, por serem 

entendidas como causadoras de maiores sequelas. No entanto, apesar desse 

entendimento ter se mostrado razoável, uma das fragilidades observadas diz 

respeito à heterogeneidade desta compreensão revelada por cada entrevistada. 

Dessa maneira, houve repetições quanto ao uso de determinadas medidas, e, no 
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entanto, ausência do relato de outras estratégias, como a prevenção da mordedura 

canina, por exemplo.  

Por fim, concernente aos indícios percebidos para a ação, elencaram-se 

ideias sobre o acesso a informações referentes à prevenção de acidentes 

domésticos infantis. Nesse sentido, familiares, amigos e a mídia televisiva 

constituíram as principais fontes de informações acerca dos diversos tipos desses 

eventos e suas respectivas formas de prevenção. Profissionais da ESF em estudo 

foram citados em poucas ocasiões como mediadores desse conhecimento, fato este 

que pode ser atribuído a problemas relacionados à acessibilidade à unidade de 

saúde pesquisada, infraestrutura inadequada e sobrecarga profissional. 

Diante do exposto, vislumbra-se a necessidade de maior atenção dos 

profissionais de saúde quanto à temática em questão, especialmente daqueles 

atuantes na ESF, pois, a tomada da decisão do indivíduo é dependente da sua 

compreensão de susceptibilidade. 

Para tanto, urge a elaboração de ações governamentais que objetivem 

melhorar as condições de trabalho locais, por meio da melhoria dos recursos 

materiais e infraestrutura, bem como mediante a capacitação dos recursos 

humanos. Destaca-se também a importância de se investir na qualidade dos 

registros sobre tais eventos, a fim de subsidiar medidas eficazes para minimizar o 

problema.  

De modo simultâneo, cabe ao enfermeiro, enquanto educador, canalizar 

esforços para a realização de ações voltadas para os cuidadores, técnicos de 

enfermagem e ACS, com temas que englobem desde o conhecimento sobre o 

desenvolvimento neuropsicomotor infantil, sua relação com os tipos de acidentes, as 

principais noções de segurança, até a necessidade de uma supervisão mais efetiva 

(FILÓCOMO et al., 2002).  

A fim de atingir tal propósito, recomenda-se que esse profissional articule-se 

com os demais membros da equipe, juntamente com outros setores, como creches, 

escolas, igrejas e realize parcerias, para promover medidas integrais e intersetorias, 

no intuito de prevenir acidentes domésticos infantis.  
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“A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído”. 
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GLOSSÁRIO 
 

 

AUTOEFICÁCIA 
PERCEBIDA 
 

Confiança do indivíduo na sua capacidade de 

desempenhar com êxito alguma ação. 

 
BARREIRAS 
PERCEBIDAS 

Fatores negativos envolvidos na concretização da 

medida preventiva, a partir de uma análise do tipo 

custo-benefício de aspectos como tempo, dinheiro e 

esforço. 

 
BENEFÍCIOS 
PERCEBIDOS 

Crença na efetividade da ação e à percepção de seus 

benefícios. 

 
INDÍCIOS PARA  
A AÇÃO PERCEBIDOS 

Estímulos internos ou externos que ativam a prontidão 

para agir e incitam a adoção de determinados 

comportamentos. 
 

PERCEPÇÃO Ação de formar mentalmente representações sobre 

objetos externos, com base em dados empíricos. 

 
SEVERIDADE 
PERCEBIDA 

Grau de perturbação gerado ao se pensar na doença 

ou nas consequências negativas desencadeadas por 

ela nos âmbitos emocional, familiar e social.  

 
SUSCEPTIBILIDADE 
PERCEBIDA 

Percepção de risco potencial para se contrair alguma 

doença ou sofrer algum dano. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO 
Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA Nº__________ 

 
1 DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DO CUIDADOR DA 

CRIANÇA 
 
1.1 Sexo do(a) cuidador(a): _________.    

 
 

1.2 Idade do(a) cuidador(a):_________anos. 
 
1.3 Tipo de vínculo com a criança cuidada:___________________. 

 

1.4 Quantidade de criança(s) aos seus cuidados: ______________. 
 
1.4  Estado civil: 
(   ) Solteiro(a)                                               (   ) Casado(a)     
(   ) Viúvo(a)                                                  (   ) Divorciado(a)     
(   ) Vivendo com o(a) companheiro(a) 
 
1.5  Grau de escolaridade:  
(   ) Não alfabetizado                                   (   ) Ensino fundamental incompleto 
(   ) Ensino fundamental completo               (   ) Ensino médio incompleto                   
(   ) Ensino médio completo                         (   ) Ensino superior incompleto                
(   ) Ensino superior completo 
 
 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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1.6  Ocupação:  
(   ) Em atividade remunerada                     (   ) Em atividade sem remuneração  
(   ) Do lar                                                    (   ) Aposentado(a) 
 
1.7  Renda familiar mensal:___________________ salário(s) mínimo(s). 
 
1.8  Como é a casa (alvenaria, número de cômodos)? 
 
1.9  Quantas pessoas moram na casa?___________.  
 
 
2 DADOS SOBRE A CRIANÇA CUIDADA 
 
    
   2.1  Idade da(s) criança(s):_______________. 
 

   2.2  Sexo da(s) criança(s):_______________. 
 
 
   2.3 Quantidade de criança(s) cuidada(s) simultaneamente pelo mesmo   
  
cuidador: ______________. 
 

 

3  DADOS RELACIONADOS AO MODELO DE CRENÇAS EM SAÚDE  
 
 
3.1 Percepção de susceptibilidade  
 

 
3.1.1 Você sabe como os acidentes que acontecem com crianças dentro de casa 
podem acontecer? 

 
 

 
3.1.2 Você acredita que os riscos destes acidentes modificam-se de acordo com a 
idade da criança? 

 
 
 

3.1.3 Você acha que a sua casa é um lugar propício para a ocorrência de algum 
acidente com a(s) criança(s) de quem você cuida?  
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3.1.4 Alguma criança de quem você cuida já sofreu algum acidente dentro de 
casa? Em caso afirmativo, como foi e o que isso significou para você?  

 
 
3.2 Percepção de autoeficácia 
 
 
3.2.1 Você previne pelo menos algum tipo de acidente que pode acontecer com a 
criança dentro de casa? Em caso afirmativo, quais medidas de prevenção você 
utiliza?  
 
 
 
3.3 Percepção de indícios para a ação 
 
 
3.3.1 Você já recebeu alguma informação sobre acidentes domésticos com crianças 

e suas formas de prevenção? Qual foi a fonte?  
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APÊNDICE B – Carta de anuência da Unidade de Saúde da Família do Bairro de 
Cidade Nova 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 
Campus Universitário, S/N – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59072-970 Fone:3215 319 
APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID 

 
 

APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
Esclarecimentos 

 
Este é um convite para o(a) senhor(a) participar da pesquisa: Percepção de 

cuidadores de crianças acerca da prevenção de acidentes domésticos infantis: 
análise à luz do Modelo de Crenças em Saúde, coordenada pela Dra. Akemi Iwata 

Monteiro, enfermeira, professora do Departamento de Enfermagem da UFRN. 

Esta pesquisa pretende entender o que os familiares cuidadores de crianças de 

zero a cinco anos pensam sobre os acidentes domésticos infantis. A sua participação 

é importante, pois poderá fornecer informações para ajudar a prevenir esses 

acidentes. 

Caso aceite participar desta pesquisa, o(a) senhor(a) será entrevistado(a) e o 

seu depoimento só será gravado com a sua permissão.  Se não concordar com a 

gravação, podemos realizar a entrevista sem usar o gravador. Sua participação é 

voluntária, e o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer momento, sem nenhum prejuízo 

ou penalidade. O(a) senhor(a) não correrá nenhum risco em participar da pesquisa, a 

não ser algum constrangimento ao responder as questões da entrevista. Para evitar ou 

diminuir qualquer constrangimento, a entrevista ocorrerá em um local reservado, onde 

o(a) senhor(a) se sinta confortável. 

Os dados obtidos serão guardados em sigilo por um período de cinco anos e 

seu nome não será identificado em nenhum momento. Suas respostas serão 

guardadas em local seguro, sob a responsabilidade da coordenadora da pesquisa, e 
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utilizadas apenas para este estudo, com a garantia de não apresentá-las a nenhuma 

outra pessoa. Se desejar, poderá ter os resultados da pesquisa após a sua conclusão. 

Caso tenha algum gasto devido à sua participação na pesquisa, receberá o que 

gastou se o(a) senhor(a) solicitar. Em algum momento, se sofrer algum dano e 

comprovar que este foi causado pela pesquisa, terá direito à indenização. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com o(a) senhor(a) e a 

outra com a pesquisadora responsável, Prof.ª Dr.ª Akemi Iwata Monteiro. Todas as 

dúvidas que tiver sobre a pesquisa, poderá perguntar diretamente com a 

coordenadora da pesquisa no endereço: Departamento de Enfermagem, Campos 

universitário, S/N, Lagoa Nova, Fone 3215-3888. Dúvidas a respeito da ética desta 

pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, ou pelo telefone: (84) 3215-

3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como esta será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar de forma 
voluntária do estudo Percepção de cuidadores de crianças acerca da prevenção 
de acidentes domésticos infantis: análise à luz do Modelo de Crenças em Saúde.  

Recebi a garantia de que posso retirar minha autorização a qualquer momento, 

sem sofrer qualquer penalidade. Autorizo a utilização das informações obtidas na 

entrevista para desenvolver a pesquisa citada, e para fins de ensino e divulgação em 

meios científicos nacionais ou internacionais, desde que nenhum dado possa me 

identificar. 
Natal, RN, ____ de ______________ de 2013 

 
Participante da pesquisa:  
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
Akemi Iwata Monteiro (Pesquisadora Responsável) 
Endereço: Departamento de Enfermagem, Campos Universitário, S/N, Lagoa Nova, 
Natal/RN. 
Fone: (84) 3215-3888 
 
Comitê de Ética em Pesquisa  
Endereço: Campus Universitário, av. Senador Salgado Filho, nº 3000, Lagoa Nova, 
Natal/RN. 
Fone: (84) 3215- 313 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE D – Termo de autorização para gravação de voz 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 

Eu,______________________________________________________, 
depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Percepção de 
cuidadores de crianças acerca da prevenção de acidentes domésticos 
infantis: análise à luz do Modelo de Crenças em Saúde poderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Allyne Karlla Cunha Gurgel e 

Profª Drª Akemi Iwata Monteiro a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de 

publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá 

ser feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 

do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Profª Drª Akemi Iwata Monteiro, 

e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal, ____ de ____________ de 2013. 

 
_________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
 

__________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do pesquisador responsável. 
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APÊNDICE E – Termo de confidencialidade dos dados da pesquisa 
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APÊNDICE F - Quadro dos aspectos socioeconômicos dos cuidadores 

Entrevistadas Sexo Idade 

Tipo de 
vínculo com a 

criança 
cuidada(s) 

Estado Civil Grau de 
escolaridade Ocupação  Renda familiar 

mensal 

N° de cômodos 
na casa/Tipo 

de casa 

Quantas 
pessoas 

residiam na 
casa 

M1 F 22 Mãe Vivendo com o (a) 
companheiro (a) 

Ensino Médio 
Completo Do lar 1 salário mínimo 

(R$ 670,00) Quatro/alvenaria Três 

M2 F 31 Mãe Solteira Ensino Médio 
completo 

Em atividade 
remunerada 

1,5 salário 
mínimo Cinco/Alvenaria Quatro 

M3 F 37 

 

Mãe 

 

Casada Ensino Médio 
Completo Do lar 1 salário mínimo Três/Alvenaria Quatro 

M4 F 23 Mãe Vivendo com o (a) 
companheiro(a) 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Do lar 
1,1 salário 

mínimo (R$ 
734,00) 

Seis/Alevenaria Quatro 

M5 F 24 Mãe Solteira Ensino Médio 
Completo Do lar 1 salário mínimo Três/Alvenaria Quatro 

M6 F 22 Mãe Vivendo com o(a) 
companheiro(a) 

Ensino Médio 
Completo Do lar 

1,4 salário 
mínimo (R$ 

980,00) 
Cinco/Alvenaria Quatro 

M7 F 26 Mãe Casada Ensino 
Fundamental 

Do lar 1,5 salário 
mínimo (R$ 

Cinco/Alvenaria Cinco 
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Incompleto 1000,00) 

M8 F 45 

 

Avó 

 

Casada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Do lar 
1,2 salário 

mínimo (R$ 
800,00) 

Seis/Alvenaria Cinco 

M9 F 21 Mãe Casada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Do lar 1 salário mínimo Seis/Alvenaria Quatro 

A1 F 55 Avó Divorciada Não 
alfabetizado Do lar 1 salário mínimo Cinco/Alvenaria Quatro 

M10 F 27 Mãe Vivendo com o(a) 
companheiro(a) 

Ensino Médio 
Incompleto 

Em atividade 
remunerada 

2 salários 
mínimos Seis/ Alvenaria Sete 

M11 F 38 Mãe Vivendo com o(a) 
companheiro(a) 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Em atividade 
remunerada 

1,3 salário 
mínimo (R$ 

900,00) 
Oito/Alvenaria Cinco 

A2 F 55 Avó Divorciado 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Em atividade 
remunerada 

1,3 salários 
mínimos (R$ 

900,00) 
Oito/Alvenaria Cinco 

M12 F 34 Mãe Divorciado Ensino Médio 
Completo Do lar 

Menos de 1 
salário mínimo 

(450 reais) 

Quatro/Alvenari
a Três 

M13 F 30 Mãe Casada Ensino médio 
completo Do lar 

1,5 salário 
mínimo (R$ 

1.100,0) 
Seis/ Alvenaria Quatro 
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M14 F 24 Mãe Casada 
Ensino 

fundamental 
completo 

Do lar 
1,5 salário 

mínimo (R$ 
1000,00) 

Cinco/Alvenaria Três 

M15 F 22 Mãe Vivendo com o(a) 
companheiro(a) 

Ensino médio 
completo Do lar 1 salário mínimo Quatro/Alvenari

a Três 

M16 F 31 Mãe Vivendo com o (a) 
companheiro(a) 

Ensino Médio 
Incompleto 

Em atividade 
remunerada 1 salário mínimo Sete/Alvenaria Quatro 

M17 F 36 Mãe Vivendo com o (a) 
companheiro(a) 

Ensino Médio 
Completo Do lar 

Menos de 1 
salário mínimo 

(R$ 400,00) 

Quatro/Alvenari
a Três 

M18 F 28 Mãe Solteira Ensino Médio 
Incompleto 

Em atividade 
remunerada 1 salário mínimo Três/Alvenaria Duas 



152 

 

APÊNDICE G – Quadro dos dados relacionados à criança 

 

Entrevistadas Quantidade de 
criança(s) cuidada(s) Idade da(s) criança(s) Sexo da(s) 

criança(s) 
M1 1 2 anos e 4 meses F 
M2 1 3 anos M 

M3 2 6 meses F 
6 anos M 

M4 2 
1 ano 4 meses  M  

7 anos F 
M5 1 1 ano e 2 meses M 

M6 2 
4 anos M 
7 anos M 

M7 3 
5 meses M 
4 anos F 
8 anos F 

M8 1 7 meses M 

M9 2 
2 meses M 

2 anos 9 meses F 
A1 1 1 ano 4 meses F 

M10 2 
4 anos F 
8 anos F 

M11 1 2 anos F 
A2 1 2 anos M 

M12 2 
2 anos 8 meses M 

 
12 anos M 

M13 2 1 anos e 8 meses M 

10 anos F 
M14 1 1 ano e 9 meses F 
M15 1 4 meses F 

M16 2 22 dias M 

10 anos F 
M17 1 1 ano e 10 meses M 
M18 1 2 anos e 11 meses M 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



154 

 

 

 

 
 

ANEXO A – Termo de Anuência da Secretaria Municipal de Saúde do Natal/RN 
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ANEXO B – Declaração de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFRN 
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