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INTRODUÇÃO
❖Os acidentes resultam não só em mortes, mas também em várias recorrências a serviços de urgência,
hospitalizações e sequelas grave, e constituem a 3ª causa de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade.
OMS (2008).

❖Atualmente, em todo o mundo, os índices de acidentes domésticos na infância são alarmantes, tornando-se um

grave problema de saúde pública pelos prejuízos causados à saúde da criança e de sua família. (Brito et al
(2017).

❖Em Cabo Verde, os acidentes infantis e envenenamentos constituem a 5ª causa de morte em crianças menores
de 5 anos, com uma prevalência de 4,3% em 2016 (Relatório Estatístico de MS, 2016).
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Enquadramento teórico
A maior parte dos estudos sobre acidentes na infância aponta índices superiores a 50% dos eventos no
domicílio, e associam estatisticamente o ambiente doméstico à ocorrência de acidentes com crianças, (
Rocha, 2017).
Fatores de riscos para acidentes domésticos em crianças:
✓ Comportamentos de riscos
✓ Criança
✓ Ambiente
✓ Cuidador principal/família
✓ Ambiente físico domiciliar
Ramos, Nunes e Nogueira (2013)
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Gráfico 1:Distribuição dos inquiridos segundo
género.
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Gráfico 2: Distribuição dos inquiridos
segundo segurança da habitação.
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Gráfico 3: Distribuição dos inquiridos segundo
crianças a brincar na cozinha enquanto
cozinha.
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Gráfico 4: Distribuição dos inquiridos
segundo proteção das tomadas
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Gráfico 5: Distribuição de inquiridos
segundo ocorrência de acidentes
domésticos
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Gráfico 9: Distribuição dos inquiridos segundo
lugar para colocar os medicamentos afastados
das crianças
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Tabela: Análise de teste de Qui Quadrado Chi-Square
Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value
12,760a

df

Asymp. Sig. (2sided)
6
,047

17,158

6

,009

6,054

1

,014

100

A idade abaixo dos 19 anos não é um fator de risco para os acidentes domésticos.
Como o nível de significância de 5%, rejeita-se a hipótese nula pois os resultados estabelecem uma diferença estatisticamente

significativa a p=0,047.

Conclusão
• Concluimos que a caraterização da casa como segura inclui medidas simples e
consciencialização dos pais e cuidadores.
• A idade

abaixo dos 19 anos não é um fator de risco para os acidentes

domésticos, rejeita-se a hipótese nula pois os resultados estabelecem uma
diferença estatisticamente significativa a p=0,047, o que contradizem com as
bases teóricas em que se apoia o estudo.
• Recomenda-se a realização de outros estudos sobre o tema com maior número de

amostra e em outros contextos.
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