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Os Acidentes Domésticos com crianças se tornou um grave problema de saúde pública por 

serem responsáveis pelo maior índice de acidente seguidos de morte em crianças na faixa 

etária entre 0 e 14 anos de idade, causando assim  custos sociais, econômicos e emocionais, 

tanto para as crianças, quanto para a família e sociedade. Assim, a (o) enfermeira (o) da 

Atenção Básica, possui responsabilidade de implementação de estratégias que minimize os 

riscos que a criança está exposta no ambiente doméstico. Nesse contexto, o trabalho traz 

como objetivo geral conhecer como a (o) enfermeira (o) tem desenvolvido a prevenção de 

acidentes domésticos com crianças na assistência da Atenção Básica. E como objetivos 

específicos: descrever o perfil das (os) enfermeiras (os); identificar as estratégias e ações 

utilizadas pela (o) enfermeira (o) para a prevenção dos acidentes domésticos com crianças; 

conhecer como a (o) enfermeira (o) tem orientado pais e responsáveis durante as visitas 

domiciliares; Identificar as limitações existentes nas práticas dessas enfermeiras (os) que tem 

interferido nas orientações quanto à prevenção de acidentes. Trata-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, de natureza descritiva, em que será realizada nas Unidades Básicas de 

Saúde de um Município do Recôncavo da Bahia, onde são efetuadas as consultas assistenciais 

de enfermagem, os participantes do estudo serão 13 enfermeiras (os) que atuam nas UBS no 

referido município. Para coleta dos dados será aplicado um questionário com 13 perguntas 

subjetivas. Por ser uma pesquisa que envolve seres humanos, serão atendidas todas as 

exigências éticas de acordo com as indicações descritas na Resolução 466/2012 e a Resolução 

580/18 do Conselho Nacional de Saúde. Dessa maneira, o estudo se justificou por possibilitar 

novas discussões sobre a temática, favorecendo com que profissionais de saúde possam 

refletir sua postura diante do objeto de estudo, revendo atitudes e ações. Também poderá 

chamar atenção de pais e responsáveis sobre a importância desse cuidado, e principalmente, 

quanto às orientações de profissionais de saúde para uma melhor qualidade de vida para 

população infantil. 
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