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SALA DE ESPERA: UM MOMENTO OPORTUNO PARA EDUCAR E 

PROMOVER A SAÚDE NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DURANTE A 

INFÂNCIA 
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RESUMO: A fase da primeira infância, que ocorre entre o primeiro e o sexto 

ano de vida, é o estágio em que as crianças necessitam de cuidados e atenção 

redobrados, para que possam crescer e se desenvolverem de forma adequada. 

No entanto, por ainda estarem maturando suas habilidades locomotoras e 

manuais, tendem a tornarem-se mais predispostas a adquirirem patologias e a 

sofrerem acidentes. Nessa fase faz-se necessária total atenção dos pais, assim 

como, proporcionar uma educação adequada para prevenção de acidentes, 

bem como, realização de medidas pós ocorrência de casos. Esse trabalho visa 

relatar a experiência acerca da importância de atividades educativas com os 

pais para a prevenção de acidentes em crianças. Trata-se de um estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência acerca da realização de atividades de 

intervenção educativa com os pais relacionadas a saúde da criança, realizadas 

no antigo PSF do bairro Flores da cidade de Iguatu-Ce na sala de espera da 

consulta pediátrica em outubro de 2017. O momento foi pensado, planejado e 

realizado por um grupo de graduandos (as) do VI Semestre do Curso de 

Enfermagem que vivenciavam estágio durante a disciplina Enfermagem no 

Processo de Cuidar da Criança e do Adolescente, onde foram realizadas rodas 

de conversas com os pais abordando o tema de prevenção de acidentes na 
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infância. Durante a realização das ações educativas pode-se perceber total 

interesse dos pais que se mostravam dispostos a absorver todas as 

informações que estavam sendo repassadas e também expuseram suas 

dúvidas eseus conhecimentos sobre o assunto, relatando ocasiões de risco em 

que passaram e tiveram que colocá-los em prática. Conhecer o contexto 

familiar e domiciliar das crianças é essencial para que estratégia de promoção 

da saúde possam ser implementadas e efetivas, principalmente quando 

relacionadas a prevenção de acidentes na infância. Para tal, ações voltadas a 

essa temática tornam-se necessárias, sempre buscando parceria com os 

familiares, profissionais da saúde e todos que fazem parte do seu cotidiano. 
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