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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) acidente é todo 

acontecimento que tem sua ocorrência de modo independente da vontade humana o qual pode 

causar danos a saúde da vítima, sendo a principal causa da mortalidade de crianças brasileiras 

[1]. Os acidentes podem ocorrer em todos ambientes, porém devido o público infantil passar 

maior número de horas do seu dia no lar, o ambiente doméstico passa a ser um dos principais 

cenários de ocorrência de fatalidades na infância e que são causados, majoritariamente, por 

fatores reversíveis e susceptíveis de prevenção.[2] A incidência de sinistros na infância têm 

correlação com fatores internos e externo a criança, dentre os fatores internos destacam-se o 

desenvolvimento físico, psíquico e motor que acabam contribuindo para dificuldade do 

reconhecimento do perigo e pouca sagacidade para a autodefesa. Dentre os fatores externos 

acentua-se as características culturais, econômicas e nível de escolaridade dos responsáveis. 

[3]. Diante desse problema de saúde pública, os enfermeiros passam a ser personagens 

principais dentro da equipe de saúde para a prevenção de acidentes domésticos na infância, 

pois a educação em saúde compreende uma das atribuições de trabalho da enfermagem. [1]. 

Nesse sentido, a incorporação de atividades lúdicas na educação em saúde atua como 

instrumentos contribuintes tanto a fim de promover o acolhimento, o vínculo e a intervenção 

efetiva na prevenção de acidentes, visto que consegue abranger crianças e seus responsáveis 

[4] Objetivos: : Explanar a experiência de graduandas de enfermagem na aplicabilidade do 

lúdico para estimulação do desenvolvimento cognitivo de crianças internadas e prevenção de 

acidentes domésticos na infância. Descrição da Experiência: Trata-se de estudo descritivo 

do tipo relato de experiência, vivenciado por estudantes de enfermagem em um hospital 

universitário de Belém. Atividade desenvolvida no segundo semestre de 2019, para o público 

infantil dentro da enfermaria pediátrica. Como proposta lúdica foi criado o “Jogo da 

Memória” o qual foram selecionadas imagens infantis relacionadas com os principais 

acidentes dentro da área familiar como queda, queimadura, afogamento, intoxicação com 

produtos químicos, choque elétrico, engasgamento e acidentes com perfuro cortantes. A 

aplicação do jogo foi realizada em ciclos com duração variável, finalizado apenas quando 

todas as peças fossem viradas com seus respectivos pares, cada rodada foi realizada com no 

máximo 3 participantes. Destaca-se que cada participante tinha apenas uma oportunidade a 

cada ciclo de achar as peças iguais, podendo repetir a tentativa caso a primeira tentativa fosse 

alcançada sucesso. Resultados: A atividade foi proposta à 14 crianças em períodos diferentes 

durante a visita aos leitos com significativa receptividade, visando proporcionar um momento 

educativo e de lazer. De início foi realizado o acolhimento dos participantes perguntando o 

nome, idade e local onde residem para, então, dar início a ação com o questionamento às 

crianças sobre o que elas compreendiam de acidentes domésticos e como essa temática seria 

abordada no jogo. Também foi ressaltado que seria de suma importância atentar as imagens 

contidas nas peças do brinquedo para identificação, orientação e troca de experiência entre os 

participantes e a equipe acerca do exemplo de acidente doméstico abordado na imagem. Em 

seguida, o jogo foi iniciado, e, cada participante em sua vez, ao retirar um item, foi estimulado 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

pelas graduandas quanto a identificação da imagem nele contida, realizando uma reflexão 

sobre a ação que estava sendo ilustrada na peça do jogo emitindo ao final um juízo de valor ao 

classificar como uma conduta correta ou errada relacionando-a com os riscos de acidentes. 

Por meio dessa abordagem, foi identificado que muitas crianças conseguem identificar a 

situação de risco quando previamente orientada pelos pais, entretanto devido ao contexto em 

que está inserido acabam cometendo atos perigosos. Diante dos relatos das crianças foi 

possível analisar que os principais motivos que levam a criança sofrerem acidentes são a 

curiosidade, adrenalina, influência de outra criança, aparente sensação de autocontrole e a 

repetição de atitudes dos responsáveis já presenciadas. Durante as pausas para a troca de 

conhecimento com as crianças, elas normalmente baseavam as suas opiniões em acidentes já 

presenciados, histórias contadas ou orientações de prevenção oferecido pelos pais com base 

nessas informações as alunas realizaram orientações de prevenção adaptando as necessidades 

do público e a realidade do ambiente domésticos, já que a maioria dos internados são do 

interior ou da área ribeirinha do Pará. Além disso, a atividade proporcionou a estimulação do 

cognitivo com a memorização das imagens e suas respectivas localização o que exigiu 

concentração, entretanto houveram adversidades como a movimentação na enfermaria e a 

hiperatividade de algumas das crianças que dificultaram a aplicação. Essas situações exigiram 

a necessidade de retomadas da temática com perguntas sobre experiências já vivenciadas ou 

questionamentos sobre quais são as posturas corretas diante de acidentes domésticos. Apesar 

das dificuldades enfrentadas com o ambiente e as peculiaridades dos pacientes, a dinâmica 

possibilitou um espaço de conhecimento descontraído e eficaz, visto que o conteúdo foi 

inserido de forma natural, e, portanto, foi bem e aceita gerando pedidos para a repetição da 

brincadeira. Admite-se que houve o alcance do objetivo do jogo, pois ao final as crianças 

conseguiam relatar tudo o que foi abordado e demonstrar a dificuldade ou facilidade da 

memorização. Conclusão: As criações de atividades lúdicas educativas para a prevenção de 

acidentes domésticos na infância podem contribuir de forma eficaz para o desenvolvimento da 

educação em saúde pela enfermagem e a redução do número de casos de mortalidade infantil. 

Ademais, o brincar proporciona a quebra da rotina de procedimentos e determinações do 

ambiente hospitalar o que contribui para a melhora da saúde da criança e a garantia do seu 

direito como cidadão. Portanto, diante dessa experiência, foi perceptível pelos relatos dos 

pacientes pediátricos a recorrência de acidentes dentro da residência o que ratifica a 

necessidade constante de ações educativas para prevenção de intercorrências e a garantia da 

segurança das crianças. 

 

Descritores: Educação em saúde, Prevenção primária, Acidentes domésticos. 
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