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RESUMO: No Brasil, os acidentes representam a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos,
conﬁgurando-se como grave problema de saúde pública. Segundo dados do Ministério da Saúde, no
ano de 2005, cerca de 6 mil crianças até 14 anos morreram por causas externas (acidentes e violência)
e 140 mil foram hospitalizadas. Considerando que grande parte dos acidentes ocorridos na infância
podem ser evitados ou ter os riscos inerentes a eles diminuídos; torna-se de extrema importância a
ação de educação e orientação dos pais por parte dos proﬁssionais de saúde acerca das medidas que
estes devem tomar para proteger seus ﬁlhos dos riscos associados aos acidentes. Ações, que serão
realizadas pelos integrantes da LACIPED: Orientaçoes aos pais e acompanhantes sobre a prevenção de
acidente domésticos; Orientações sobre a conduta adequada quando da ocorrência dos acidentes:
Acidentes por queda (de acordo com a faixa etária); Acidentes por queimaduras (e agentes causadores);
Acidentes por intoxicação exógenas (remédio, produto de limpeza…); Acidentes por ingestão de corpo
estranho (pilha, moeda, parafuso…); Acidentes por afogamento; Palestras realizadas no ambulatorio
de cirurgia pediátrica do HC; Aplicação de questionários após palestras; Reaplicação do questionário no
retorno do paciente ao ambulatório. A aplicação do questionário tem como objetivo veriﬁcar os
conhecimentos prévios dos pais sobre o assunto antes da palestra e em consulta posterior (retorno)
com o objetivo de perceber a efetividade da ação de educação em saúde.

