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RESUMO: Os acidentes com crianças vêem-se constituindo, cada vez mais, em uma relevante causa de 
morbimortalidade. As injurias físicas respondem por 98% das causas de morte nos países em 
desenvolvimento. As medidas mais efetivas de controle de injurias são intervenções passivas, aquelas que 
não dependem da vontade do individuo exposto em proteger-se. Exemplos de medidas de intervenções 
passivas incluem grades nas janelas, sistemas de alarmes contra fumaça, chuveiros automáticos contra 
fogo e frascos com sistema de abertura protegida contra intoxicações, as quais são adotadas há mais de 
duas décadas nos EUA. Sendo assim, a abordagem educativa necessária à prevenção deverá ser 
fundamentada através de estudos de prevalência. Esta pesquisa tem como objetivo verificar a ocorrência 
de acidentes domiciliares em crianças, bem como a identificação dos principais fatores de risco. Sendo esta 
uma pesquisa de campo caracteriza-se como descritiva, observacional e prospectiva. Os dados serão 
coletados dos responsáveis pelas crianças de zero a 12 anos de idade, vitimas de acidentes domésticos 
internadas no Hospital Cristo Rei da cidade de Astorga – Paraná, no ano de 2009. As informações serão 
registradas e um formulário específico. Serão coletados dados diariamente no hospital quanto ao gênero, 
tipo de acidente, gravidade da injuria, grau de instrução materna, renda e antecedentes familiares. Os 
dados serão tabulados em planilhas com auxilio do programa Excel. Os dados serão analisados por meio 
da estatística descritiva, através da freqüência absoluta e relativa e organizados em forma de gráficos e 
tabelas. Será utilizada ainda a estatística inferencial. Para as variáveis qualitativas será utilizado o teste do 
qui-quadrado e para as variáveis quantitativas o teste t de studant. Espera-se que os resultados deste 
estudo possam servir de subsídios para uma abordagem educativa necessária a prevenção e promoção da 
saúde da população. 
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