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INTRODUÇÃO: 

Lesões não intencionais são as maiores causas de morbidade e mortalidade na infância, 

em razão da curiosidade e da imaturidade física e mental desses indivíduos (GURGEL, 2016). 

Dados do Ministério da Saúde revelam que, por ano, 4,7 mil crianças morrem e 125 mil são 

hospitalizadas vítimas de acidentes (GONÇALVES, 2019). No entanto, é válido ressaltar que 

o conceito de “acidentes” não é mais considerado apropriado, já que está relacionado a algo 

imprevisível, enquanto que a maioria pode ser evitada por meio de medidas de prevenção. 

Nesse contexto, a literatura recente sugere a utilização do termo “lesões não intencionais 

evitáveis” (SANTOS, 2020). 

Diante desse cenário, entende-se a importância da caracterização do perfil das crianças 

envolvidas em acidentes e da identificação de outras características associadas a este evento, 

no intento de que a partir dessas informações será possível propor medidas preventivas e de 

acompanhamento dessas crianças e adolescentes. Dessa forma, este estudo teve por objetivo 

revisar a literatura para traçar o perfil das crianças envolvidas em acidentes, o período de 

maior prevalência e os tipos mais recorrentes. 

 

MÉTODO: 

A revisão integrativa da literatura foi feita por meio de consulta à Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) e à US National Library of Medicine (PubMed), em outubro de 2020. A 

pesquisa foi realizada por meio do cruzamento dos descritores “accident prevention”, “child” 

e “Brazil”, de modo a se pesquisar por: "Accident Prevention" AND child AND Brazil.  

Na BVS, foram utilizados somente resultados de pesquisa com o texto completo 

disponível, publicados nos últimos dez anos, nos idiomas inglês e português, cuja espécie 

abordada era a humana. Já na PubMed, foram incluídos somente os textos disponíveis 

integralmente, que possuíam o Brasil como o país de assunto, escritos em português, nos 

últimos dez anos. 

 Além disso, como critério de exclusão, foi utilizado o título e resumo. Dessa forma, 

inicialmente foi encontrado um “n” de 107, que, com a aplicação dos filtros e eliminação dos 

artigos repetidos, gerou um “n” de 22. Posteriormente, com a exclusão por título e resumo, 

foram selecionados 11 artigos, e, após a leitura integral desses, foram incluídos somente nove 

na análise. 

 

RESULTADOS: 

Em um estudo publicado no “São Paulo Medical Journal”, foi constatado que as 

pessoas mais acometidas são crianças, entre 7 e 12 anos de idade (44,8%), de classe social 

baixa e do sexo masculino (82,8%) (RUDELLI, 2013). A explicação para tal resultado é que 

meninos, geralmente, se envolvem com atividades mais dinâmicas e perigosas, além de 

adquirirem independência mais cedo. Em relação ao perfil social, deve-se considerar que a 

baixa renda dos indivíduos leva a duas consequências: pais tendem a trabalhar o dia inteiro 



  

 

sem ter com quem deixar seus filhos (72,4%) e as casas são inacabadas, sendo, portanto, 

menos seguras (RUDELLI, 2013). Quanto ao período do ano que mais ocorre acidentes com 

crianças, as taxas mais altas são no mês de janeiro (20,7%), o qual corresponde ao período de 

férias - quando passam mais tempo em casa sem supervisão de um adulto (RUDELLI, 2013). 

Por fim, considerando o tipo de acidente, foi constatado que 37,9% ocorrem quando estão 

soltando pipa, pois ficam olhando para o céu, além do risco de envolver a fiação (RUDELLI, 

2013). 

Já em um outro artigo publicado pelo “São Paulo Medical Journal”, de um estudo feito 

com adolescentes de 10 a 16 anos que sofreram algum tipo de lesão mostrou o perfil como 

sendo meninos de 10 a 12 anos, que sofreram quedas ou lesões em locais públicos (DEL 

CIAMPO, 2012). Entretanto, o texto da “Acta Ortopédica Brasileira” sobre fraturas de face 

em um pronto-socorro mostrou o trânsito como sendo a principal causa de injúrias, com a 

maior incidência no sexo masculino (81%) e o verão sendo a estação de maior ocorrência 

(SOUZA, 2010). 

Por outro lado, em um artigo publicado pela “Revista do Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões”, os resultados demonstram que a faixa etária mais acometida envolve crianças 

com até 5 anos, o que pode ser justificado pelo entendimento limitado sobre a exposição a 

potenciais riscos. Os tipos de acidentes mais comuns relatados, em todas as faixas etárias, 

foram as quedas, as quais se relacionam com lesões na cabeça, face e pescoço, e os traumas 

locais, que levam a um maior número de lesões nos membros. Além disso, foi ressaltado que 

a maioria dos casos ocorrem dentro do domicílio, no período da tarde, em que as crianças 

retornam da escola e permanecem sem supervisão. Ademais, é indicado que a incidência é 

maior no sexo masculino, o que vai de encontro com os estudos abordados anteriormente 

(GONCALVES, 2019). 

 Outro tipo de acidente muito prevalente entre crianças abaixo dos 5 anos de idade é a 

intoxicação, principalmente por medicamentos (SANTOS, 2019). Nesse período, as crianças 

estão em fase de desenvolvimento e têm a curiosidade de conhecer a novidade, extraindo o 

máximo de informação possível. Por esse motivo, acabam fazendo isso pela boca, uma das 

partes mais desenvolvidas do corpo, porém tal fato não vêm acompanhado do senso do que 

representa um risco para elas.  

Sendo assim, é importante destacar os níveis de prevenção, que devem ser adotados de 

modo a auxiliar na elaboração das intervenções (ORTON, 2017). O nível de prevenção 

primário é focado em evitar situações que causam os acidentes, como uma melhor supervisão, 

enquanto o nível secundário é voltado para a minimização dos riscos que um acidente pode 

gerar, como a implementação de um plano de evacuação para incêndios e o uso de capacetes 

durante brincadeiras radicais (ORTON, 2017). Já a prevenção terciária inclui a adesão de 

medidas para a recuperação ou a reabilitação de danos já causados, tais como utensílios 

básicos de primeiros socorros (ORTON, 2017). 

Nesse contexto, é importante salientar que é fundamental identificar as medidas de 

prevenção específicas para cada faixa etária e nível de desenvolvimento da criança, 

adaptando-as de acordo com o ambiente. (BARCELOS, 2017) Entretanto, independente da 

população-alvo das intervenções, medidas educativas, de acordo como estudos randomizados 

conduzidos, se mostraram efetivas na redução no número de acidentes. (BARCELOS, 2017) 



  

 

CONCLUSÃO: 

 Nessa perspectiva, é importante analisar a eficácia de estudos já realizados nessa área 

para identificar as melhores formas de intervenção. Doravante, pode-se concluir que as 

escolas e residências são os locais de maior risco de acidente, além de outros locais que 

apresentem fogões, escadas, sistemas elétricos expostos, produtos tóxicos de fácil acesso ou 

playgrounds, e são, portanto, melhores de realizar intervenções. Além disso, os artigos 

analisados mostraram que um resultado efetivo é alcançado somente quando a instalação de 

equipamentos de segurança está associada a campanhas educativas. Em suma, é importante 

que as estratégias de prevenção considerem a idade da criança em questão, seu nível de 

desenvolvimento psicomotor, além de características do ambiente que a cercam, tanto os 

aspectos físicos quanto os culturais. 
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