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1.Introdução 
 

As crianças são particularmente vulneráveis a lesões, pois as suas características físicas, psicológicas e 

comportamentais colocam-nas constantemente perante situações de risco (Towner & Towner, 2001). A organização 

dos envolvimentos físicos encontra-se por vezes mais ajustada ao adulto do que à criança que encontra limitações às 

suas capacidades funcionais, resultando numa potencialidade para a acção empobrecida. A supervisão adequada dos 

pais e cuidadores pode ser vista numa dupla perspectiva: ajuda a antecipar problemas através do arranjo do 

envolvimento, e contribui para prevenir comportamentos menos ajustados através de orientação directa sobre o 

comportamento infantil. Esta acção necessária e efectiva de protecção e de educação tem merecido algum 

enquadramento legal, nomeadamente de tipo normativo, que se conjuga com intervenções de adaptação ambiental 

por parte dos diversos intervenientes. Da conjugação destes factores tem resultado alguma protecção adicional para a 

criança em acção, com consequências positivas na prevenção de lesões infantis. 

O trabalho aqui apresentado é fundamentalmente epidemiológico pois procura apurar as causas e a natureza das 

lesões sofridas por crianças, com idades compreendidas entre os 12 e os 72 meses. As amostras estudadas foram 

extraídas do concelho de Loulé, em 2009-2010, e envolveu crianças que frequentaram estabelecimentos de ensino 

em creche e pré-escolar. O estudo teve ainda a intenção de detectar evidências da relação entre a percepção de risco 

dos pais/mães e o historial de lesões da criança, o que foi feito recorrendo a dois questionários: Ficha de recolha de 

dados para adultos cuidadores e Parent supervision attibutes profile questionnaire – PSAPQ. O primeiro caracteriza 

o contexto familiar e o historial de lesões de cada criança, recolhendo também dados demográficos dos participantes, 

e o segundo define o perfil de supervisão parental nos domínios de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso. 

 

 

2. Apresentação do problema 
 

2.1 Pertinência do estudo  

 

Segundo o relatório do Director-Geral e Alto-Comissário da Saúde de Portugal (2002) as lesões constituem uma das 

principais causas de morte entre crianças a partir do primeiro ano de vida, determinando um número muito elevado 

de anos de vida potencial perdidos (AVPP). 

Dados da UNICEF (2001) indicam que a probabilidade de uma criança se lesionar ou morrer está associada a 

famílias monoparentais, ao baixo nível educacional materno, à baixa idade materna aquando do nascimento dos 

filhos, às pobres condições de habitabilidade, a famílias numerosas e ao uso parental de álcool ou drogas, sendo os 

rapazes mais susceptíveis a estes mecanismos.  

Através do sistema de monitorização, vigilância e registo de acidentes domésticos e de lazer nos serviços de urgência 

dos hospitais e dos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde portugueses (ADELIA) (Rabiais, Nunes & 

Contreiras, 2005) é possível verificar que é no grupo etário dos 0 aos 4 anos que a ocorrência de acidentes em casa é 

mais expressiva enquanto que a partir dos 5 anos é na escola que se regista um número mais elevado de lesões. 

Dados actualizados deste serviço (Contreiras, Rodrigues & Nunes, 2011) mantêm estas indicações e acrescentam que 

as quedas continuam a ter a expressão mais notória nos valores de lesão em Portugal. Para além das quedas referem 

ainda a ocorrência de cortes, asfixia, envenenamento, intoxicações, queimaduras e hematomas.  

Os instrumentos utilizados neste estudo pretendem não só identificar as lesões sofridas pelas crianças e a sua 

distribuição ao longo das diferentes faixas etárias mas também avaliar a dimensão predictória não só das 

características demográficas mas também do perfil de supervisão parental na ocorrência de lesões durante a infância. 

Assim, ao identificarmos eventuais factores de risco, e também de protecção, poderemos criar medidas preventivas 

que assegurem um crescimento equilibrado e uma qualidade de vida não só das crianças mas também das suas 

famílias. 

 

2.2 Objectivo do estudo 

 

Pretende-se com este estudo investigar: 

 

1. A relação entre os tipos de lesões e as faixas etárias em crianças dos 12 aos 72 meses 

2. A relação entre as lesões sofridas e as variáveis demográficas parentais, nomeadamente o género, idade, 

nível de escolaridade, idade e número de filhos (ordem na fratria)  

3. A relação entre a percepção de risco dos pais e o historial de lesões das crianças 
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3. Revisão de literatura 
 

As lesões são actualmente a principal causa de morte e de incapacidade que mais atinge as crianças. Com o controlo 

progressivo sobre alguns factores de risco e com a adopção de medidas de prevenção e promoção da segurança, 

nomeadamente a divulgação de informação, o apoio à investigação e às iniciativas de formação, o desenvolvimento 

de programas nacionais de prevenção, entre outras, torna-se evidente que muitas lesões podem ser evitáveis (APSI, 

2007).  

Sabemos que tanto pessoas como coisas estão sujeitas a sofrer prejuízos ou perdas parciais ou totais em consequência 

de factores imprevistos, inevitáveis ou insuperáveis, uma vez que as actividades humanas estão recheadas de risco 

quer para quem as desenvolve quer para as restantes.  

Segundo Morrongiello (2005) são vários os factores que interagem entre si e que podem conduzir a situações de 

perigo na infância. Estes podem estar relacionados com a criança, por exemplo com a sua necessidade de vivenciar 

situações de perigo, com o ambiente, ou com as características parentais.  

A questão da segurança na infância é importante, pois acarreta elevados custos emocionais, físicos e mesmo 

económicos para a criança e sua família. Dowsweell, Towner, Simpson e Jarvis (1996) alertam para a permanente 

deficiência como uma grave consequência das lesões durante a infância e aconselham os pais de crianças com idade 

perto dos 12 meses, início de grande mobilidade, a aprenderem quais os perigos que a criança encontra em casa. 

Segundo Garling, Garling, Mauritzon-Sandberg e Bjornsting (1989) uma função importante dessa aprendizagem 

deve ser informar sobre onde agir para salvaguardar a segurança da criança, supervisionando, estruturando o 

ambiente, entre outros, pois como refere Barreiros (1985) «uma característica do comportamento infantil é a sua 

orientação extremamente determinada para aspectos atractivos do envolvimento» (p.52). 

 

3.1 Segurança, percepção e risco 

 

Em 1994, as Nações Unidas descreveram segurança como um direito humano fundamental e como condição 

essencial para o desenvolvimento sustentável das sociedades. Barreiros (1995) defende que «a segurança pode ser 

entendida como a delimitação de margens aceitáveis de risco para um indivíduo que actua num ambiente» e 

acrescenta que «ganhar segurança pressupõe prever condições de risco não comportáveis por um organismo ou a 

elevação excessiva da probabilidade de acidente» (p.51). 

A segurança não é apenas a redução da ocorrência de lesão, mas a redução da ocorrência de lesão conservando as 

possibilidades de actuação do organismo e os seus níveis de actividade intactos. 

Hanson, Vardon e Lloyd (2002) entendem que um estado positivo de segurança está mais ligado à dimensão 

subjectiva (a percepção de segurança) do que à dimensão objectiva (a ausência de lesão). Uma relação dinâmica e 

frequentemente paradoxal existe entre estas duas dimensões, pois as pessoas sentem-se inapropriadamente seguras 

em situações perigosas e falham em assumir acções apropriadas para minimizar o risco de lesão. Ou podem sentir-se 

assustadas em situações que são de relativa segurança.  

O processo como construímos a nossa percepção tem componentes biológicas inatas, ligadas ao funcionamento 

biológico dos sistemas sensoriais, e componentes de aprendizagem.  

Desde que nascemos e ao longo do crescimento e desenvolvimento do organismo este está a ser influenciado 

continuamente quer por factores hereditários quer por factores ambientais, daí que qualquer comportamento deve ser 

sempre atribuído à influência e combinação de ambos os factores e nunca à influência de apenas um (Kendler, 1972). 

A percepção tem sido estudada segundo duas grandes correntes teóricas. Por um lado a teoria cognitiva ou indirecta 

da percepção, que considera que no processo perceptivo estão envolvidas a intervenção de memórias e 

representações e por outro a teoria de percepção-acção ou teoria da percepção directa «que considera que um 

indivíduo possui a capacidade imediata de se adequar às constantes mudanças e obstáculos com que se depara sem 

sequer necessitar de recorrer a um processo cognitivo» (Alexandre, 2009, p.2). A propósito desta teoria directa ou 

ecológica é referida a psicologia ecológica de Gibson (1979) segundo a qual o envolvimento é percebido a partir da 

relação entre as propriedades desse mesmo envolvimento e as propriedades do indivído. E criou a este respeito a 

expressão affordance no sentido de indicar as possibilidades que um envolvimento desencadeia em cada organismo. 
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Barreiros (1995) acrescenta que «o princípio de que o ambiente disponibiliza ou impede acções supõe a existência de 

limites ou limiares, definidores do possível e do modo preferencial de realização» (p.53). Desta forma uma noção 

alargada de segurança requer necessariamente a inclusão de uma estratégia que tenha em conta a concepção de 

affordances a partir das características da criança e do meio. 

Kendler (1972) refere que os diversos elementos dos estímulos não são percebidos de forma separada e 

independente, mas sim como parte de um conjunto organizado, sendo que não é dada igual atenção a todos os seus 

elementos. Daí algumas características das estruturas dos estímulos serem relevadas, outras mal percebidas e outras 

ignoradas, considerando que «estas tendências perceptivas actuam no sentido de tornar coerentes as respostas 

perceptivas (…)» (p.354). A forma como cada organismo valoriza a informação relevante, disponível 

perceptivamente, é o resultado de processos complexos de aprendizagem. É razoável supor que a percepção de risco 

no ambiente seja o resultado individualizado de tais processos, quer para as crianças, quer para os pais que têm que 

perceber o risco potencial para as crianças e actuar em consonância. 

Matos (2010) defende assim que a melhor definição de risco é aquela que emerge da interacção entre um indivíduo 

específico com condições ambientais específicas. O risco não é uma propriedade do indivíduo e não é intrínseca ao 

ambiente. Há medida que a criança cresce as suas acções mudam, daí que o que é um comportamento de risco em 

certos momentos pode não o ser em outros. Esta concepção dinâmica torna claro que um comportamento de risco 

deve ser definido ecologicamente à medida que as interacções entre a criança e o ambiente mudam.  
 

3.2 Lesões 

 

Segundo Hanson et al. (2002) a lesão pode ser vista como um cristal multifacetado, pois pode ser abordada a partir 

de uma série de perspectivas, cada uma delas única e importante, contribuindo com uma verdade diferente, mas em 

que nenhuma delas isoladamente é suficiente para gerar um entendimento do problema. 

Haddon Jr. (1980) define lesão enquanto dano causado ao corpo, produzido por trocas energéticas, que se manifesta 

no período de 48 horas ou geralmente em períodos consideravelmente mais reduzidos, em muitos casos, após breves 

segundos após a troca de forças. Esta definição posiciona o período de tempo que demora a lesão a manifestar-se 

como algo que a diferencia da maioria das infecções, uma vez que estas na sua generalidade têm períodos de 

incubação (intervalo de tempo entre a exposição a um agente infeccioso e o aparecimento do primeiro sintoma da 

doença) superiores a dois dias. Há também a questão de a lesão decorrer frequentemente de um comportamento do 

organismo, e não da simples exposição a um factor de risco, como nas infecções. Ainda assim, muitas lesões 

vitimam passivamente o organismo, pela presença não controlada de um agente externo activo. 

A distinção entre lesão e doença não é baseada em diferentes agentes, pois em alguns casos os agentes são idênticos, 

por exemplo, o resultado de uma breve exposição a elevadas concentrações de gás tóxico é designada de lesão 

enquanto o eventual efeito pulmonar resultado de uma exposição crónica a baixas concentrações do mesmo agente é 

designada por doença. Neste caso, a distinção principal é a concentração do factor causador da lesão no tempo, 

frequentemente de forma instantânea. 

 

3.3 Perspectiva histórica e epidemiológica no controlo de lesões 

 

Antigamente as lesões eram compreendidas como eventos do destino ou actos de Deus. Actualmente aplicam-se 

princípios científicos para a sua compreensão.  

Hugh De Haven foi o primeiro a compreender a importância dos limiares de lesão nas trocas energéticas de energia 

mecânica do corpo e a defender que estes limiares em conjunto com condições de impacto determinavam o 

aparecimento de lesões específicas tendo em conta as quantidades específicas de energia dissipadas. A importância 

prática dos seus trabalhos mostrou que a habilidade do corpo para suster breves trocas de energia mecânica sem 

lesões fatais é tão inesperadamente grande que uma maioria substancial dos ocupantes de veículos com fatalidades 

de lesões em acidentes sobreviveriam muitas vezes sem lesão, se os seus veículos fossem criados para providenciar 

um apropriado amortecimento dos ocupantes (em inglês, crashpackaging). Os seus trabalhos foram os primeiros a 

focar-se na compreensão da ocorrência das lesões por si só, em vez de se concentrar apenas na origem da breve 

ocorrência, ou seja, para além da causa da lesão a compreensão do mecanismo de lesão tornou-se fundamental 

(Haddon Jr., 1980). 
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Posteriormente William Haddon Jr., considerado o pai da epidemiologia da lesão moderna, desenvolveu uma 

estrutura conceptual para guiar uma pesquisa epidemiológica e prevenção prática neste âmbito (Runyan, 2003). 

Essa estrutura conhecida como Matriz de Haddon consiste numa «(…) matriz lógica para raciocinar em torno de 

estratégias de prevenção de acidentes. É um sistema que ordena as relações causais entre agentes e vítimas e facilita 

a geração de ideias novas para abordar o controlo de lesões físicas específicas. A partir da relação completa de 

acções de prevenção de acidentes, opta-se pelas estratégias passíveis de serem implantadas (…)» (Waksman, Blank 

& Gikas, 2008, p.4). 

 

Esta matriz aplicava princípios básicos de saúde pública ao tráfego seguro e começou também desde essa altura a ser 

usada como ferramenta para dar assistência ao desenvolvimento de ideias para a prevenção de acidentes de muitos 

outros tipos. 

 

Segue-se a ilustração dos elementos que constituem esta matriz. 

 

 
 

Figura 1. As três dimensões da Matriz de Haddon (Runyan, 1998). 

 

As fases (primeira dimensão) referem-se às filas da matriz, são três e é nelas que as mudanças terão os seus efeitos. 

Estas fases tornam-se operacionais para situações de lesão utilizando os termos pré-evento, evento e pós-evento. Os 

factores (segunda dimensão) definidos pelas colunas da matriz são quatro e referem-se à interacção de factores que 

contribuem para o processo de lesão. A coluna do hospedeiro refere a pessoa em risco; o agente de lesão é a energia 

que é transmitida para o hospedeiro através dum veículo (objecto inanimado) ou vector (pessoa ou outro animal); os 

ambientes físicos incluem todas as características do ambiente no qual o evento da lesão tem lugar; as normas e 

práticas na cultura são referidas como o ambiente social, incluindo características políticas, legais, entre outras. 

Identificando intervenções que se adequam a cada célula, podemos gerar uma lista de estratégias de prevenção 

(terceira dimensão) para uma variedade de lesões ou outros problemas de saúde pública com base em critérios tais 

como custo, preferência, entre outros (Runyan, 1998). No fundo ao preencher as células da matriz podemos 

identificar uma amplitude de risco potencial e factores protectores e/ou estratégias para a prevenção de lesões que 

estão direccionadas a cada um dos factores e exercem influência durante as diferentes fases (Runyan, 2003). 
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3.4 Paradigma ecológico para a promoção de segurança 

 

Green e Kreuter (1999) propuseram um modelo social ecológico (figura 2) para a promoção da saúde, no qual a 

saúde e a segurança são entendidas no contexto de todo o sistema ecológico. 

 

 

 

 
 
Figura 2. Iceberg das lesões – modelo ecológico de causas de lesão (Green & Kreuter, 1999). 

 

 

Três dimensões deste sistema podem ser identificadas: o indivíduo e o seu comportamento, o ambiente físico, e o 

ambiente social. 

Cada dimensão pode ser analisada em cinco níveis: nível intrapessoal; nível interpessoal; nível organizacional; nível 

comunitário; factores sociais e política pública. 

O nível intrapessoal está relacionado com as características do indivíduo (conhecimentos, competências, experiência 

de vida, atitudes e comportamentos no interface entre o ambiente e a sociedade); o nível interpessoal refere-se ao 

ambiente físico imediato e às redes sociais nas quais o indivíduo, a sua família e os amigos vivem; o nível 

organizacional refere-se a organizações comerciais, instituições sociais, associações e clubes que têm uma estrutura 

formal (e informal), regras e regulamentos operando com vista a perseguir objectivos específicos; a comunidade 

pode ser definida estruturalmente no espaço geográfico ou fronteiras políticas e funcionalmente pode partilhar 

características demográficas, culturais, étnicas ou sociais de tal forma que os seus membros possuam um sentido de 

identidade e de pertença, partilha de valores, normas, comunicação e padrões de ajuda; as sociedades são sistemas 

maiores frequentemente definidas a par com as fronteiras políticas, possuindo meios de aporte de recursos e o 

controlo e desenvolvimento das suas comunidades constituintes. 
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Cada nível está inserido no nível seguinte e mais abrangente. Esta estrutura aninhada permite influências verticais 

entre níveis ou horizontais dentro do próprio nível. Os níveis seguintes, mais alargados, impõem significantes 

constrangimentos àqueles que neles estão inseridos. Intervenções a níveis mais alargados podem por isso ampliar o 

impacto de um programa ao nível da eficácia, alcance e duração. Assim, um programa de efectividade moderada que 

actue em toda a comunidade (maior alcance) pode ter um impacto maior do que programas mais efectivos para 

apenas um pequeno segmento da comunidade. É importante ter em conta que tentativas para modificar o risco a um 

nível, por exemplo do comportamento individual, será recebido com resistência pelo restante sistema que irá tentar 

manter a sua própria estabilidade interna. Ao modificar o perfil de risco de todo o sistema, incutindo por sua vez a 

mudança de comportamento, maior probabilidade de sucesso das intervenções e de manter os resultados obtidos. O 

indivíduo tem portanto de ser visto como apenas uma parte do sistema, pois qualquer tentativa para compreender o 

indivíduo isolado de seu ambiente físico e social é ver somente a ponta do iceberg das lesões. Para promover uma 

concepção de comunidade segura precisamos de compreender a percepção de segurança e de perigo dessa mesma 

comunidade enquanto simultaneamente se intervêm para reduzir os factores comportamentais, ambientais e 

sociológicos responsáveis pelas lesões.  

Esta visão da criança, família e comunidade como um conjunto contínuo (Blank, 2005) encontra-se presente nesta 

investigação, a qual procura compreender as razões para a ocorrência de lesões nas crianças e a influência do perfil 

de supervisão parental nas mesmas. Sendo assim são tidas em conta as especificidades demográficas do contexto 

familiar das crianças, o qual se encontra sujeito às influências do ambiente físico e social que o rodeia.  

 

3.4.1 Estratégias activas e passivas para o controlo de lesões 

 

Por volta dos anos 60 Haddon Jr. (1980) iniciou o uso do termo activo para categorizar o controlo de lesões e outras 

medidas de saúde pública que requeriam muita acção por parte dos indivíduos e o termo passivo para categorizar 

aquelas medidas no outro extremo que não requeriam nenhuma acção individual. Esta distinção pretendia expressar a 

extensão de acção que as medidas de controlo exigem das pessoas. Historicamente as abordagens passivas têm 

recordes de maior sucesso do que as activas. Saluja, Brenner, Morrongiello, Haynie, Rivara e Cheng (2004) 

corroboram que a abordagem passiva é no geral sentida como mais efectiva que a abordagem activa. No entanto para 

a maioria dos eventos de lesão defendem que existe uma componente activa ou comportamental que pode contribuir 

para a prevenção de lesões. No caso concreto de crianças pequenas, protegê-las de lesões envolve tanto 

comportamentos de prevenção activos como comportamentos de prevenção passivos, por exemplo, ensinar regras de 

segurança adequadas ao nível de desenvolvimento da criança, reduzir ou eliminar perigos. É fundamental ter em 

conta que os comportamentos dos cuidadores são considerados dentro do contexto dos sistemas cultural e familiar 

sendo que as percepções de risco e as subsequentes práticas de prevenção de lesões, tanto passivas como activas, são 

influenciadas pelo contexto social no qual o cuidador e a criança vivem. Este contexto inclui as características da 

família (tamanho da família, número de adultos que vivem na família, etc.), características da comunidade (níveis de 

criminalidade, padrões de tráfego, normas culturais, capital social, etc.) e políticas /regulamentos (requisitos legais 

quanto ao uso de cintos de segurança em automóveis, etc.). 

 

3.5 Estratégias parentais na prevenção de lesões 

 

As lesões constituem um sério problema de saúde para as crianças (Morrongiello, Ondejko & Littlejohn, 2004a). 

Saluja et al. (2004) recordam que a decisão de pais e mães em utilizar estratégias específicas na prevenção de lesões 

dos seus filhos tem origem na sua percepção de risco. Esta está por sua vez embebida do contexto social em que se 

inserem e é influenciada pelas características do ambiente, por exemplo, pela presença de riscos ou perigos. As 

próprias características pessoais, por exemplo, características cognitivas e comportamentais, experiências 

vivenciadas anteriormente exercem também um papel importante. Igualmente importantes são as características da 

criança nomeadamente a idade, o género, o nível de actividade, o temperamento, etc.  
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As características dos pais, das crianças e do ambiente influenciam-se entre si, sendo as suas interacções 

bidireccionais e complexas. Podemos observar esta descrição na figura seguinte. 

 

 

 
Figura 3. Modelo conceptual das decisões estratégicas dos cuidadores na prevenção de lesões (Saluja et al., 2004). 

 

A eficácia parental para gerir o risco de lesão assenta em três tipos de estratégias: ao nível do ambiente (estratégia 

passiva) e ao nível da criança e dos pais (estratégias activas). A combinação dos três tipos de prevenção é 

frequentemente usada e passamos a descrever cada uma delas. 

 

3.5.1 Conceptualização ambiental 

 

Segundo Garling (1986) o comportamento do ambiente e das pessoas está inter-relacionado sendo que o ambiente 

pode ser concebido como o contexto para acções individuais. Podem no entanto existir interacções propícias à 

ocorrência de acidentes entre crianças, cuidadores e ambientes indicando disfunções do sistema do qual estes 

subsistemas formam as partes. O ambiente deve então ser visto em termos de medidas físicas e de atributos 

psicológicos pois a reacção dos indivíduos, por exemplo de adultos e crianças é variável. 

A complexa e multifacetada natureza do envolvimento pode ser descrita a vários níveis. Primeiro o ambiente 

existente pode ser caracterizado pelos ambientes exteriores (parque infantil, vizinhança, ambiente natural, etc.) e 

pelos ambientes interiores (casa, escola, supermercado, etc.). Os ambientes estabelecidos estão além disso 

envolvidos uns nos outros. Por exemplo, uma casa consiste na cozinha, casa de banho, quarto e sala de estar; a 

vizinhança forma uma parte da larga comunidade, de uma cidade, de uma nação. Por outro lado são compostos por 

objectos com determinadas propriedades físicas, os quais estão por sua vez organizados de diferentes formas e 

contêm propriedades abstractas tais como padrões de comportamento, funções, affordances. Também existe ruído, 

ar, calor, densidade de pessoas. O ambiente físico, social e individual pode constituir uma fonte de estimulação. Um 

grau óptimo de estimulação depende das características do indivíduo e pode variar com a idade e experiência. No 

caso das crianças, se a estimulação óptima, possivelmente em períodos críticos, for providenciada, promoverá o 

desenvolvimento. Referimos por exemplo a disponibilidade de brinquedos ou outros objectos, o carácter da 

atmosfera, do ambiente e das particularidades deste em conjunto com a estimulação providenciada pelos pais e pelos 

pares.  

 



8 
 
Um aspecto importante do ambiente é o grau de controlo, do indivíduo ou grupo de indivíduos, percepcionado por 

eles no sentido de o poderem exercitar em eventos que ocorram em vários ambientes. Em alguns ambientes os 

indivíduos percepcionam ter mais ou menos controlo. É esperado que as crianças adquiram esta competência e que 

os pais sejam competentes o suficiente para agir em favor da criança dependendo da idade e nível de 

desenvolvimento. Uma distinção deve ser feita entre predictabilidade e controlabilidade. Percepcionar a 

predicatabilidade deve ser um pré-requisito para a controlabilidade. Um pré-requisito para percepcionar a 

predicatibilidade deve ser a existência de regularidades no ambiente ou eventos que têm uma estrutura 

determinística. Assim, uma distinção útil pode ser feita entre ambientes não previsíveis e previsíveis e também se 

eles são controláveis ou não. Estas distinções são particularmente úteis em relação às crianças, pois são os pais e a 

sociedade quem frequentemente estruturam o seu ambiente proximal, em alguma extensão o seu comportamento e 

subsequente aprendizagem de oportunidades. Assim, em vez de ver o ambiente como tendo efeitos directos ou 

indirectos no indivíduo podemos encará-lo como um contexto de acções individuais específicas para alcançar metas. 

O ambiente oferece informação que o indivíduo recebe e interpreta para depois agir, desta forma estrutura-o para 

mudá-lo na direcção de um melhor ajuste para ele mesmo ou para outros significantes. Peterson, Ewigman e 

Klvlahan (1993) relembram então que há que ter em conta que diferentes situações ambientais apresentam níveis 

diferentes de potenciais lesões. 

 

3.5.2 Educação da criança 

 

Garling (1986) entende que os pais não são só supervisores, são também professores sobre o perigo. Uma importante 

medida para a prevenção de lesões é ensinar os perigos à criança para que ela seja capaz de avaliar, julgar e aprender 

a actuar face às circunstâncias eventualmente danosas.  

Assim, deve existir um equilíbrio entre supervisionar, ensinar a criança a prevenir a ocorrência de lesões e actuar no 

sentido de promover o seu desenvolvimento global.  

Alcançar este equilíbrio pode ser complicado para quem supervisiona. A educação da criança não pode ser vista 

como única medida possível para prevenir ocorrências negativas, pois ela só seria realmente efectiva se os educados 

pudessem exercer controlo sobre o ambiente, tarefa que se torna mais difícil se o ambiente não for previsível ou se as 

suas regularidades não puderem ser aprendidas. Presumindo que os ambientes já estabelecidos, controláveis e 

familiares apresentam menos riscos para pais e crianças, a casa deveria ser o menos arriscado, a rua e o ambiente 

natural os mais arriscados. No entanto é em casa que a maioria das ocorrências acontece. A educação não vem 

portanto remediar esta situação, a não ser que seja combinada com medidas que modifiquem o ambiente. Aliás, 

Morrongiello, Ondejko e Littlejohn (2004b) reforçam a necessidade de manter as estratégias de prevenção de lesões 

ambientais e parentais independentemente da implementação das estratégias de educação da criança. No entanto é 

comum verificar que os pais de crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 3 anos começam a delegar na 

criança a gestão do risco, por exemplo, através do ensino de regras, sem se aperceberem que valorizando esta 

estratégia numa idade tão precoce em detrimento das restantes, esta perde a sua função protectora e o risco de lesão é 

acrescido, sobretudo em casa. Não é de estranhar que este seja o local de mais ocorrências, pois como defendem 

Peterson, Cook, Little e Schick (1991) as crianças sofrem lesões mais frequentes onde passam mais tempo. Garling 

(1986) conclui que a educação em termos de segurança por si só não pode ser solução, a não ser que o ambiente seja 

razoavelmente seguro e estimulante para a criança, compreensível e controlável pelos cuidadores e pela criança. 

 

3.5.3 Supervisão parental 

 

Segundo Morrongiello et al. (2004a) uma das estratégias essenciais dos pais para lidar com o risco de lesão dos seus 

filhos é a supervisão. A sua presença não garante que a criança esteja a ser correctamente supervisionada, tal como a 

sua ausência não significa necessariamente uma lacuna completa na supervisão. A verdade é que a supervisão 

constante revelou estar associada a menos lesões do que a supervisão intermitente ou a inexistência de supervisão, 

registando-se indícios de que a supervisão intermitente serviria como factor de protecção para raparigas mas não para 

rapazes. 

Para crianças em idade pré-escolar há consenso quanto à necessidade de constante supervisão na maioria dos 

ambientes. Estes incluem as divisões da casa percepcionadas como seguras, nomeadamente a sala de estar e o quarto 

ou razoavelmente seguras, como a casa de banho ou a cozinha (Peterson et al., 1993). 
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Num estudo levado a cabo por Garzon, Lee e Homan (2007) os pais reportaram o uso da supervisão como medida 

para diminuir o risco de lesão da criança, no entanto em 80% das lesões ocorridas a criança estava a ser 

supervisionada. Sugere-se assim que algumas lesões podem não ser prevenidas apenas pela atenção ou proximidade 

física dos pais. Por outro lado, o estilo parental, tal como indica Morrongiello, Corbett, Lasenby, Johnston e 

McCourt (2006), mostrou ser uma variável robusta para explicar de que forma as práticas parentais se relacionam 

com os resultados na criança.  

Assim foram identificados três estilos parentais: 

 

 Com autoridade: mostram elevados níveis de controlo e maturidade nas solicitações; muito responsivos e 

comunicativos 

  Autoritário: mostram elevados níveis de controlo e maturidade nas solicitações; baixa responsividade e 

comunicação 

 Permissivo: mostram baixos níveis de controlo e maturidade nas solicitações; mas elevada responsividade e 

comunicação 

 

No geral o estilo parental com autoridade foi promotor de desenvolvimento das competências instrumentais da 

criança, enquanto a permissividade dos pais contribuiu para um pobre autocontrolo e também para uma pobre 

competência instrumental. Podemos então dizer que o estilo parental influência as estratégias de ensino adoptadas 

pelos pais para promover a segurança dos seus filhos e que estas poderão ter implicações no risco de lesão da 

criança.  

Além disso, tal como refere Morrongiello e House (2004), estão a emergir evidências de que índices gerais de 

crenças, valores e atitudes dos cuidadores relacionados com a supervisão e protecção têm relevância para o 

entendimento do risco de lesão da criança. Por exemplo, uma supervisão vigilante e uma auto confiança parental em 

manter a criança em segurança revelaram estar associadas a um menor envolvimento em situações de risco e 

consequentemente de lesões. Situação inversa acontece quando os pais embora demonstrem preocupação com a 

protecção e segurança dos filhos não assumem comportamentos de supervisão. 

Associada ao risco de lesão da criança está também a crença parental sobre o controlo de saúde dos seus filhos, 

sendo que quanto menos os pais acreditarem que exercem controlo sobre ela, menos comportamentos assumirão para 

contrariar esta posição e consequentemente aumentarão as ocorrências de lesões. Igualmente importante é a 

atribuição da responsabilidade à sorte, pelo estado de saúde das crianças e sendo assim muitos pais poderão diminuir 

a supervisão, caso esta crença seja elevada, e daí resultar mais uma vez um número mais elevado de lesões. 

Observemos a figura seguinte que nos apresenta a conceptualização da supervisão do cuidador. 

 

 
 

 

Figura 4. Conceptualização da supervisão do cuidador (Saluja et al., 2004). 
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Supervisão refere-se aos comportamentos que envolvem atenção (observação e escuta) em interacção com aqueles 

que reflectem um estado de pronta intervenção (toque, alcance com os braços) mediante uma constante avaliação ao 

longo do tempo. Esta atenção e proximidade podem ser constantes, intermitentes ou ausentes. De acordo com esta 

definição comportamental, uma observação e escuta constantes, associadas à maior proximidade física possível, a um 

conhecimento das acções e actividades das crianças e à máxima prontidão para agir deve constituir a máxima 

supervisão. Não conseguir alcançar a criança sob as mesmas condições irá constituir um baixo nível de supervisão e 

um maior risco de lesão, uma vez que a capacidade de intervenção fica reduzida (Saluja et al., 2004). 

Um estudo levado a cabo por Morrongiello et al. (2004b) reforçou que uma escuta constante permite aos pais 

detectar imediatamente mudanças no comportamento da criança e intervir rapidamente. Revelou ainda que quando a 

percepção de risco das mães era elevada, elas providenciavam uma supervisão mais próxima, deixando a criança 

sozinha por menos tempo.  

Morrongiello (2005) alerta que as intervenções verbais, dependendo da concordância da criança, podem ou não ser 

suficientes na prevenção de lesões, especialmente para as crianças mais pequenas devido ao seu entendimento 

limitado acerca do risco de lesão e de regras de segurança. Para Morrongiello et al. (2004a) a supervisão tem mais 

probabilidade de ser bem sucedida se os pais anteciparem potenciais eventos causadores de lesão assegurando assim 

acções preventivas com a devida antecedência.  

 

3.6 Lesões infantis 

 

A mudança dramaticamente rápida dos primeiros anos de vida associada ao processo de descoberta do mundo 

conduz a criança a situações de risco. Flavin, Dostaler, Simpson, Brison e Pickett (2006) relembram que em cada 

estádio de desenvolvimento o perfil físico e cognitivo-social da criança muda e novos perigos de lesão emergem. 

Além disso o desenvolvimento das capacidades físicas antecede a habilidade de reconhecer o perigo e de prever as 

consequências das suas acções.  

Ao longo do seu desenvolvimento a criança vai então percepcionando o mundo sobretudo através dos pais e do 

controlo que estes exercem sobre ele. Isto não significa contudo que elas assumam comportamentos previsíveis e não 

ajam frequentemente de forma surpreendente e criativa originando comportamentos perigosos (Matos, 2010). Zigon, 

Corradetti, Morra, Snidero, Gregori e Passali (2005) acrescentam que é com base no género e idade da criança e do 

próprio nível de educação e tipo de ocupação dos pais, que estes formam directa ou indirectamente o comportamento 

infantil. Por isso, para Morrongiello (2005) não é de estranhar que seja exigido aos pais um maior envolvimento na 

prevenção de lesões de forma a preservar a segurança da criança.  

Lesões pedestres, afogamentos, queimaduras e envenenamentos constituem exemplos de lesões que frequentemente 

se verificam quando ocorre um lapso na supervisão (Morrongiello et al. 2004a). 

Um importante conceito relativo à frequência da ocorrência de lesões é o de acidentes múltiplos, recorrentes (em 

inglês, accident proneness) como a tendência de uns indivíduos experienciarem mais acidentes que outros 

semelhantes devido a características da personalidade (Visser, Pijl, Stolk, Neeleman & Rosmalen, 2007). As crianças 

que sofreram estas ocorrências demonstraram duas características importantes: personalidade extrovertida e 

convivência com situações problemáticas no seio familiares (doenças, lesões). Ou seja, por um lado a impulsividade 

impede a habilidade da criança de tomar medidas que reduzam as suas decisões arriscadas, agindo mais em vez de 

pensar, por outro elas são confrontadas mais frequentemente com situações em que têm de enfrentar perigos 

acidentais (Husband & Hinton, 1972).  

É possível identificar outros padrões de lesão pertinentes, nomeadamente em relação ao género, sendo os rapazes 

quem apresentam maior susceptibilidade de sofrerem mais lesões e mais graves. No entanto são as raparigas que 

manifestam reacções mais intensas durante os episódios de lesão. É durante a manhã que se registam mais 

ocorrências, provavelemente reflectindo o número de tarefas que este período acarreta (Morrongiello et al. 2004a). 

As estações do ano podem também ser indicadores preditivos importantes, sendo que Ivan, Choo e Ventureyra 

(1983) apontam o Verão e a Primavera como as estações em que ocorrem mais lesões, nomeadamente lesões na 

cabeça, causadas na maioria das vezes por quedas. 

A identificação destes padrões permite determinar com alguma probabilidade factores de maior ou menor risco que 

contribuem para a ocorrência das lesões infantis. 
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3.6.1 Breve análise de algumas categorias de lesão comuns na infância 

 

Durante a infância a vulnerabilidade à ocorrência de lesões é bastante elevada. Seguem-se alguns exemplos de lesões 

que são sem dúvida relevantes nesta fase de desenvolvimento. 

A respeito da obstrução das vias respiratórias e da asfixia Zigon et al. (2005) salientam-nas como uma das principais 

causas de morte em crianças com menos de 4 anos de idade. Crianças com menos de 4 anos estão mais expostas a tal 

risco, que se relaciona de perto com o desenvolvimento da sua habilidade de mastigar (no caso de asfixia com 

comida) e da conclusão do estádio no qual a criança explora o mundo exterior através de mecanismos orais.  

Outra lesão importante a salientar é o afogamento. Schmidt e Madea (1995) enfatizaram que ficar sem atendimento 

na banheira constitui o maior risco para que crianças com idade inferior a 5 anos se afoguem. Este resultado suporta 

as recomendações dos mesmos autores de que nenhuma criança com menos de 3 anos deve ser deixada sem 

vigilância devido ao risco de afogamento e de que nenhuma criança com menos de 7 anos deve ser deixada sem 

supervisão devido ao perigo de inadvertidamente sofrer queimaduras com água quente. Quan e Cummings (2003) 

identificaram também que a maioria de vítimas de afogamento (76%) apresentavam uma idade compreendida entre 

os 0 e os 4 anos, que se tinham afogado enquanto tomavam banho ou depois de caírem dentro de água e que era 

ainda nesta faixa etária que os eventos de afogamento eram menos testemunhados. Estes ocorriam em maior número 

em piscinas e em banheiras sobretudo nas localizações urbanas. 

No caso das queimaduras por escaldão, há uma predominância na faixa etária de 1 ano e no género masculino, que 

pode estar relacionada com a natureza exploratória, própria da criança desta idade. Estas ocorrências acontecem com 

mais frequência na cozinha (Drago, 2005). 

Para finalizar, outras duas lesões merecem ainda destaque. Santos (2004) refere que quanto mais pequena a criança 

for maior probabilidade tem de sofrer uma intoxicação. Novamente a curiosidade e necessidade de levar tudo à boca 

elevam o risco desta ocorrência. É em casa que ocorrem cerca de 90% destas situações ou nas suas proximidades, 

sendo os detergentes, produtos de limpeza, álcool, pesticidas, medicamentos e cosméticos os principais produtos 

responsáveis pelas intoxicações. Quanto às quedas, estas podem ser em altura ou no mesmo nível, sendo que as 

primeiras podem provocar lesões mais graves. Uma atenção especial deve ser dada a mesas, cadeiras altas, camas, 

escadas e também a equipamentos de parques infantis. 
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4. Metodologia 
 

4.1 Amostra 

 

Participaram no estudo 125 pais (M=31, F=94; Média=34,80; SD=5,68) e respectivas crianças (M=68, F=57; 

Média=3,51; SD=1,41) cujas idades se encontram distribuídas por 5 faixas etárias (dos 12 aos 24 meses=25; dos 24 

aos 36 meses= 25; dos 36 aos 48 meses=25; dos 48 aos 60 meses=25; dos 60 aos 72 meses=25). Consideraram-se 

como critérios para inclusão no estudo a disponibilidade das instituições e dos pais. O estudo decorreu no concelho 

de Loulé. 

 

4.2 Variáveis 

 

Foram consideradas as seguintes variáveis: 

 

 Variável 1 

PSAPQ (média das pontuações dos itens das 4 subescalas: protecção – 9 itens; supervisão – 9 itens; 

tolerância ao risco – 8 itens; e acaso – 3 itens) 

 

 Variável 2  

Adulto: género; idade; número de filhos; nível de escolaridade 

 

 Variável 3 

Criança: género; idade; posição na fratria; frequência e gravidade das lesões 

 

4.3 Procedimentos 

 

A recolha dos dados realizou-se entre os meses de Janeiro e Abril de 2010, em 6 estabelecimentos de ensino 

públicos, privados e particulares de solidariedade social do concelho de Loulé, a pais cujos filhos frequentavam as 

valências de creche ou pré-escolar. Foram contactados directamente os responsáveis das instituições, exposto o 

objectivo do estudo e oferecido um exemplar dos questionários a aplicar. Foi feito um pedido formal para realizar o 

estudo nas instituições de ensino público (Anexo 1). 

Foi explicado aos participantes o objectivo do estudo e pedida a assinatura do consentimento informado (Anexo 2). 

Para o preenchimento dos questionários o investigador lia em voz alta cada uma das afirmações e assinalava as 

respostas dadas. A duração da aplicação dos questionários foi variável, excedendo a maior parte das vezes 10 

minutos. 

 

4.4 Instrumentos 

 

Foram utilizados dois instrumentos de medida: um questionário elaborado para o efeito denominado Ficha de recolha 

de dados para adultos cuidadores (Anexo 3); e outro designado por Parent supervision attributes profile questionnaire 

(PSAPQ) (Anexo 4). 

 

4.4.1 Ficha de recolha de dados para adultos cuidadores  

 

O preenchimento desta ficha permitiu recolher dados demográficos dos participantes, caracterizando o seu contexto 

familiar e o historial de lesões das crianças. 

Foram utilizados 4 índices para avaliar a frequência das lesões: nula (nunca ocorreu); reduzida (ocorreu 1 ou 2 

vezes); média (ocorreu 3 ou 4 vezes); elevada (ocorreu 5 ou mais vezes). 

Quanto à gravidade, as lesões foram categorizadas em 3 índices: lesão pequena (assistida pelos pais); lesão moderada 

(assistidas no centro de saúde); lesão grave (medicamente assistida com ou sem hospitalização).  
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4.4.2 Parent supervision attributes profile questionnaire (PSAPQ) – versão portuguesa PSAPQ (Andrade, Cordovil & 

Barreiros, in press). 

 

Este questionário constitui um instrumento que pretende identificar/medir os atributos e comportamentos parentais 

que demonstraram relevância para a compreensão do risco de lesão e do historial de lesões de crianças pequenas. 

Digamos que se trata de um relatório pessoal (Morrongiello & House, 2004). 

O PSAPQ apresenta 29 itens distribuídos em 4 domínios: protecção (9 itens); crenças na supervisão (9 itens); 

tolerância ao risco corrido pela criança (8 itens); e crença no acaso. Para o preenchimento destes 4 domínios 

parentais utiliza-se uma escala de tipo likert com 5 possibilidades gradativas de resposta. Atribui-se o valor 5 nas 

subescalas se estão em concordância total ou outros valores se esta concordância for menor, sendo que ao valor 1 

corresponde a discordância total. Esta pontuação é posteriormente agrupada em parcelas (Anexo 5).  

O PSAPQ é uma medida psicométrica que permite examinar a supervisão do cuidador e que pode contribuir para 

identificar crianças em risco de lesão resultado de uma inadequada supervisão. Esta abordagem conceptual 

redirecciona o foco de medida de situações comportamentais específicas para padrões mais gerais de estilos de 

supervisão e sublinha os atributos que dão origem a tais estilos de reacção, por exemplo, atitudes, crenças, valores 

(Morrongiello & Corbett, 2006). 

 

 

5. Apresentação dos resultados 
 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 19.0. 

 

5.1 Análise descritiva das variáveis 

 

5.1.1 Dados individuais do adulto 

 

A caracterização da relação do adulto cuidador com a criança encontra-se descrita na figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Caracterização da relação do adulto com a criança. 

 

A predominância dos sujeitos da amostra é do género feminino, neste caso com 94 mães, enquanto o género 

masculino está representado por 31 pais. A idade dos 125 indivíduos que compõem a amostra encontra-se 

compreendida entre os 20 e os 50 anos. 

Os pais apresentam uma média de idades um pouco superior à das mães. Enquanto para os pais a média é de 37, 70 

com um desvio padrão (SD) de 5,49; para as mães a média é 34,04 com um desvio padrão (SD) de 5,56. 
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Quanto ao número de crianças que os adultos responderam ter a seu cargo, verificaram-se 63 respostas que 

apontavam apenas para 1 criança; seguia-se com 48 respostas 2 crianças; com 13 respostas 3 crianças; e por fim 

apenas com 1 resposta 4 crianças.  

Quanto ao nível de escolaridade, o ensino básico, o ensino secundário mas sobretudo o ensino superior foram os 

mais referidos com 38, 40 e 46 casos respectivamente. A ausência de habilitações literárias foi apontada em apenas 1 

caso. 

A estrutura familiar mais comum foi a nuclear com 108 casos. Em relação aos agregados familiares monoparentais 

destaca-se o feminino com 13 ocorrências, enquanto os monoparentais masculinos e as famílias alargadas registaram 

ambos 2 casos. 

A zona de residência mais representativa dos sujeitos da amostra foi o centro da cidade com 60 casos, enquanto os 

bairros periféricos e as zonas rurais, apresentavam valores inferiores mas muito semelhantes entre si, com 31 e 34 

casos respectivamente. 

 

5.1.2 Dados relativos à criança  

 

De seguida encontram-se descritas as características das crianças consideradas úteis para o estudo. 

 

Da amostra fazem parte 125 crianças com idades compreendidas entre 1 e 6 anos. Esta encontra-se subdividida nos 

seguintes intervalos etários: dos 12 aos 24 meses; dos 24 aos 36 meses; dos 36 aos 48 meses; dos 48 aos 50 meses; e 

dos 50 aos 72 meses. A cada intervalo correspondem dados de 25 crianças. 

 

Na figura seguinte estão configuradas, por género, as posições da criança na fratria. 

 

 
 

Figura 6. Configuração por género da posição na fratria. 

 

 

Para uma leitura mais evidenciada dos resultados, agrupámos as 3 categorias relativas à posição na fratria, 

separadamente por géneros. Das 125 crianças da amostra, 68 são do género masculino e 57 são do género feminino.  

Cerca de 37 meninos não têm irmãos enquanto nas meninas este número é inferior, ou seja, 26. A situação inverte-se 

quando analisamos as crianças que têm irmãos, partindo as meninas com uma ligeira vantagem em relação aos 

meninos. Em ambos os géneros as crianças primogénitas são as menos frequentes. 
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Na figura 7 analisamos a frequência com que ocorreram as lesões pequenas, moderadas e graves. 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 7. Gráficos representativos da frequência e tipo de lesões ocorridas. 

 

 

Quando comparamos o número e o tipo de ocorrências, verificamos que as lesões pequenas foram as mais 

frequentes. Na esmagadora maioria não se registaram lesões graves e quanto às lesões moderadas, estas foram 

também pouco significativas. 

 

 

As reacções mais frequentes às lesões pequenas foram pouco intensas, sendo que a maioria das crianças se queixava 

menos de 5 minutos ou dizia ai e continuava a brincar. Queixar-se mais de 5 minutos ocorreu apenas com 3 crianças. 

Nas lesões moderadas a reacção mais frequente foi também a criança queixar-se menos de 5 minutos mas ao 

contrário do que acontece com as lesões pequenas, queixar-se mais de 5 minutos foi a segunda resposta mais 

frequente, seguida da reacção de esfregar a zona do corpo lesada e dizer ai. Em somente um dos casos a criança 

continuou a brincar. 

No caso das 7 lesões graves as reacções variaram entre queixas que duravam menos de 5 minutos e mais de 5 

minutos.  
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As categorias de lesão ocorridas são apresentadas na figura 8 onde se faz uma distinção da sua frequência por 

géneros.  

 

 

 
 

Figura 8. Gráfico representativo da frequência das várias categorias de lesão por género. 

 

Raspagens, edemas, nódoas negras, quedas e colisões foram as categorias de lesão mais vezes referenciadas em 

ambos os géneros. No género masculino os cortes foram também uma das lesões mais referenciadas enquanto no 

género feminino embora tenham sido referidos ocorreram em menor número. 

As queimaduras ou escaldões, esmagamentos e outras lesões ocorreram somente 1 vez em ambos os géneros, sendo 

que o estrangulamento ou asfixia foi ainda referenciado 1 vez para o género feminino. 

A perfuração, a amputação, a ingestão, o afogamento e o atropelamento não ocorreram em nenhum dos géneros. 

No género masculino registaram-se 21 ocorrências e no género feminino 20. 
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Na figura 9 iremos observar a frequência com que ocorreram as várias categorias de lesão tendo em conta a ordem 

das crianças na fratria. 

 

 

 
 
Figura 9. Gráfico representativo da ocorrência das várias categorias de lesão por posição na fratria. 

 

Ao observar este gráfico detectamos evidências de que os filhos primogénitos experienciaram menos ocorrências e 

menos categorias de lesão. As nódoas negras e as quedas foram as lesões mais frequentes enquanto os cortes, 

raspagens, estrangulamento ou asfixia e colisão com móveis ocorreram apenas 1 vez. O estrangulamento ou asfixia 

foi experienciado só por este grupo. 

Os filhos únicos e os que têm irmãos partilham entre si o mesmo número de lesões, ou seja, 19. Ambos os grupos 

registaram uma frequência maior de raspagens, nódoas negras, quedas e colisões com móveis. 

Enquanto os filhos únicos registaram também uma maior frequência de cortes, as crianças com irmãos assinalaram-

na nos edemas. Estes últimos sofreram ainda uma ocorrência de esmagamento. 

No geral regista-se uma baixa incidência de lesões nos 3 grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
Na tabela seguinte podemos observar a frequência de ocorrência das várias categorias de lesão distribuídas pelas 5 

faixas etárias em estudo. 

 

 

Categorias de 

Lesões 

Faixas Etárias 

Dos 12 aos 24 

meses 

Dos 24 aos 36 

meses 

Dos 36 aos 48 

meses 

Dos 48 aos 50 

meses 

Dos 50 aos 72 

meses 

Queimaduras ou 

escaldão 
0 0 0 0 0 

Cortes 2 5 7 7 7 

Raspagem 4 11 15 15 11 

Perfuração 0 0 0 0 0 

Edema 7 4 5 6 1 

Nódoa negra 17 20 21 20 20 

Esmagamento 0 0 3 0 0 

Amputação 0 0 0 0 0 

Ingestão 0 0 0 0 0 

Queda 10 14 12 11 13 

Afogamento 0 0 0 0 0 

Estrangulamento 

ou asfixia 
0 1 0 0 0 

Atropelamento 0 0 0 0 0 

Colisão (c/ 

móveis, porta) 
7 6 12 8 5 

Outros 2 1 1 1 1 

Total 49 62 76 61 58 

 
Tabela 1. Frequência das várias categorias de lesão distribuídas ao longo das 5 faixas etárias. 

 

Podemos observar que até à faixa etária compreendida entre os 36 e os 48 meses há uma tendência crescente do 

número de ocorrências. A partir da faixa etária seguinte esta tendência inverte-se, sendo notório um decréscimo no 

número de episódios de lesão. 

Dos 12 aos 24 meses as lesões mais comuns foram as nódoas negras, as quedas e com igual número os edemas e as 

colisões. 

Dos 24 aos 36 meses as lesões mais frequentes foram também as nódoas negras e as quedas. O número de raspagens 

também foi significativo. Foi nesta faixa etária que se registou o único caso de estrangulamento ou asfixia. 

Dos 36 aos 48 meses as lesões mais frequentes foram as nódoas negras, as raspagem, as quedas, as colisões e com 

alguma relevância ainda os cortes. Este foi o grupo onde se registaram ocorrências de esmagamento. 

Dos 48 aos 50 meses destacam-se as nódoas negras, as raspagens, as quedas e as colisões. Por fim, entre os 50 e os 

72 meses há uma predominância das nódoas negras, quedas e raspagens. 

Podemos dizer que a maioria das categorias de lesão ocorridas é transversal às 5 faixas etárias. 

Queimaduras ou escaldões, amputação, ingestão, afogamento e atropelamento foram ocorrências que não se 

registaram. 
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Na figura 10 podemos observar os períodos do dia em que ocorreram mais lesões. 

 

 

 

 
Figura 10. Gráficos dos períodos do dia e da frequência de lesões. 

 

Os gráficos apresentados permitem demonstrar os seguintes valores comparativos: durante a manhã ocorreram 32 

lesões; no período do almoço ocorreram 6 lesões; no período do lanche ocorreram 91 lesões; no período do jantar 

foram indicadas 7 lesões; e durante a noite foram totalizadas 27 lesões. 

Os períodos do lanche e do almoço foram portanto os mais significativos. O primeiro pelo maior número e o segundo 

pelo menor número de ocorrências. 
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A figura que se segue ilustra a frequência das lesões e os dias da semana em que ocorreram. 

 

 
Figura 11. Gráficos de frequência das lesões e dias da semana. 

 

É pouco evidente a distinção entre o número de ocorrências durante a semana e ao fim de semana. 

 

 

Na figura 12 vamos aceder aos gráficos ilustrativos da frequência de lesões nas 4 estações do ano. 

 

 

 
Figura 12. Gráficos de sazonalidade e frequência de lesões. 

 

Não se verificaram grandes variações sazonais, embora o Verão e a Primavera se destaquem por um número superior 

de lesões. 
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Na figura 13 podemos observar a frequência das lesões ocorridas em diferentes locais. 

 

 

 

 
 

Figura 13. Gráficos de locais de ocorrência de lesões. 

 

A análise dos gráficos indica-nos que a casa e a escola foram os locais onde ocorreram mais lesões. Os restantes 

locais apresentam valores menos significativos. 
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5.2 Hipóteses 

 

Com o objectivo de testarmos as hipóteses, e como os dados referentes às variáveis dos domínios parentais são de 

tipo quantitativo assumindo diversos valores dentro de um intervalo real, foram adoptados os métodos paramétricos. 

 

 

De acordo com o problema definido apresentam-se as seguintes hipóteses: 

 

 

1. Há diferenças entre pais e mães nos domínios parentais de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso entre 

pais e mães. 

 

Para esta hipótese, utilizámos o teste t para duas populações com base em amostras independentes para comparar os 

valores médios de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso de pais e mães. Os valores estatísticos 

observados foram: protecção: t= -1,800 e p=0,074; supervisão: t= -0,812 e p=0,418; tolerância ao risco: t= -1,424 e 

p=0,157; acaso: t= -1,867 e p=0,064. Estatisticamente o teste t não aponta diferenças significativas entre os dois 

grupos apesar de as mães apresentarem valores um pouco superiores aos pais (mães: protecção: 4,1453; supervisão: 

4,0294; tolerância ao risco: 3,1220; acaso: 2,5603; pais: protecção: 3,9568; supervisão: 3,9490; tolerância ao risco: 

2,9542; acaso: 2,2577). 

 

 

 

2. A idade dos pais e das mães influência os valores obtidos nos domínios parentais de protecção, supervisão, 

tolerância ao risco e acaso. 

 

Para estudar esta hipótese verificámos os valores do coeficiente de correlação linear de Pearson entre a idade do 

adulto e os 4 domínios parentais em estudo. Obtivemos os seguintes resultados: idade do adulto e protecção =  -,039; 

idade do adulto e supervisão = -,025; idade do adulto e tolerância ao risco = -,043; idade do adulto e acaso = -,159. 

Como todos os valores apresentavam um p-value> 0,05 (protecção=0,665; supervisão= 0,782; tolerância ao 

risco=0,635; acaso=0,77 rejeitamos a hipótese de que a idade dos pais influência os valores obtidos nos 4 domínios 

parentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
De seguida podemos observar os diagramas de dispersão entre as variáveis idade do adulto versus supervisão, 

protecção, tolerância ao risco e acaso distinguidos pela variável género, com sobreposição da recta. 

 

 

 
 

 
 

 
Figura14. Correlações entre supervisão, protecção, tolerância ao risco e acaso versus idade dos adultos, distinguidas pela variável 

género. 

 

 

Podemos observar que em todos os domínios parentais os pais apresentam sempre valores inferiores aos das mães.  

Em ambos os géneros apontamos para correlações pouco significativas. 
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3. Há diferenças nos domínios parentais de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso consoante o nível de 

escolaridade parental. 

 

Para esta hipótese realizámos o teste de análise de variância simples (ANOVA) com base em amostras independentes 

para comparar os valores médios nos 4 domínios parentais. Como o p-value é <  a 0,05 em pelo menos dois domínios 

(protecção: p=0,010;  acaso: p=0,012) rejeitamos a hipótese de igualdade dos 4 valores médios.  Para determinar 

quais as categorias de escolaridade responsáveis pela rejeição da hipótese de igualdade de valores médios nos 4 

domínios parentais, ou seja, entre que pares de valores médios há diferenças, foi efectuado o teste de Scheffé de 

comparações múltiplas. Para tornar possível a realização dos testes post-hoc e dado que somente 1 sujeito pertencia à 

categoria sem habilitações literárias, ele foi, para efeitos neste teste, adicionado à categoria ensino básico. 

Em relação às variáveis protecção e acaso ambas apresentavam um p-value <a 0,05 entre o ensino básico e o ensino 

superior (protecção: p=0,012; acaso p=0,014).  Podemos então concluir que em relação às variáveis protecção e 

crença no acaso os pais com o ensino básico revelaram ser mais protectores e acreditarem mais no acaso do que os 

que possuíam um nível de escolaridade superior.  

 

 

4. A idade dos filhos influência os valores obtidos nos domínios parentais de protecção, supervisão, tolerância ao 

risco e acaso. 

 

Para estudar esta hipótese verificámos os valores do coeficiente de correlação linear de Pearson entre a idade da 

criança e os 4 domínios parentais em estudo. Obtivemos os seguintes resultados: idade da criança e protecção =  

-,186; idade da criança e supervisão = -,251; idade da criança e tolerância ao risco = -,176; idade da criança e acaso = 

-,104. 

Relativamente ao p-value os valores obtidos foram protecção=,038; supervisão=,005; tolerância ao risco=,050; 

acaso=,249 indicando-nos que somente a crença no acaso não é influenciada pela idade dos filhos. Assim, a 

protecção e supervisão vão diminuindo e a tolerância ao risco vai aumentando ao longo da idade dos filhos.  
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De seguida podemos observar os diagramas de dispersão entre as variáveis idade da criança versus supervisão, 

protecção, tolerância ao risco e acaso distinguidos pela variável género, com sobreposição da recta. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 15. Correlações entre supervisão, protecção, tolerância ao risco e acaso versus idade das crianças, distinguidas pela 

variável género. 

 

 

Pelos diagramas podemos observar que nas variáveis protecção e supervisão existe uma correlação linear negativa 

em ambos os géneros, isto é, à medida que a idade das crianças de ambos os géneros aumenta os níveis de protecção 

e supervisão diminuem. Uma correlação linear positiva é identificada na variável tolerância ao risco também em 

ambos os géneros indicando que à medida que a idade da criança avança os níveis de tolerância ao risco são cada vez 

maiores. O acaso é a variável que recolhe posições distintas entre os géneros. Enquanto para os rapazes verificamos 

uma diminuição da importância do acaso na percepção de risco de pais e mães, para as raparigas o acaso mantém 

uma posição constante ao longo do crescimento da criança. No geral as correlações são muito pouco significativas. 
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5. Há diferenças nos domínios parentais de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso consoante a ordem de 

fratria dos filhos 

 

Para esta hipótese realizámos o teste de análise de variância simples (ANOVA) com base em amostras independentes 

para comparar os valores médios nos 4 domínios parentais. Como o valor do p-value obtido nos nos quatro domínios 

foi >  a 0,05 (protecção: p=0,482; supervisão: p=0,932; tolerância ao risco: p=0,482; acaso: p=0,476)  rejeitamos a 

hipótese de que a ordem na fratria desencadeia padrões distintos de supervisão parental. 

 

 

6. Discussão dos resultados 
 

Com excepção do estrangulamento ou asfixia registado apenas uma vez na faixa etária entre os 24 e os 36 meses e 

das ocorrências de esmagamento ocorridas na faixa etária dos 36 aos 48 meses, as restantes lesões, nomeadamente as 

nódoas negras, quedas, raspagens e colisões não foram associadas a nenhum grupo etário específico. 

As variáveis demográficas que revelaram exercer influência na percepção de risco de pais e mães foram o nível de 

escolaridade parental e a idade da criança. O género e a idade parental e a posição dos filhos na fratria não foram 

significativos.  

 

 

De seguida encontra-se descrito com mais detalhe os resultados encontrados relativamente às hipóteses em estudo. 

 

1. Há diferenças entre pais e mães nos domínios parentais de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso entre 

pais e mães. 

Os valores encontrados entre o grupo dos pais e das mães não revelaram diferenças significativas entre si, embora as 

mães apresentam valores um pouco superiores aos dos pais. Aparentemente a percepção de risco é independente do 

género parental. 

 

 

2. A idade dos pais e das mães influência os valores obtidos nos domínios parentais de protecção, supervisão, 

tolerância ao risco e acaso. 

A idade parental não revelou ser uma variável influente nos 4 domínios parentais. 

Blank (2005) defende que um factor de risco para a criança é o facto dos pais serem jovens. Mas Martins, Gouveia, 

Sandes, Correia, Nascimento, Figueira, Valente, Rocha e Silva (2007) relembram que no seu estudo eram as 

mulheres de grupos etários mais elevados quem apresentavam mais frequentemente a intenção de utilizar uma 

cadeira apropriada no automóvel para transportar recém-nascidos. 

 

 

3. Há diferenças nos domínios parentais de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso consoante o nível de 

escolaridade parental. 

No presente estudo foi associado ao nível de escolaridade mais baixo maior protecção e crença no acaso. 

Blank (2005) apontou o analfabetismo como um factor de risco. Monteiro (1990) reforça esta posição demontrando 

que o risco de lesão é significativamente mais reduzido quanto maior o nível de educação, sendo que o risco de 

mortalidade para filhos de mães analfabetas chega a ser 5,7 vezes maior do que o risco de mortalidade infantil de 

crianças cujas mães estudaram 10 anos ou mais. Recordando o estudo de Martins et al. (2007), foi também 

encontrada uma associação significativa entre uma maior escolaridade e o transporte correcto no automóvel de 

recém-nascidos. 

A um menor nível de escolaridade materna está também associado um risco de mortalidade infantil mais elevado 

entre crianças cuja ordem de nascimento é maior que a terceira, ou seja, crianças de famílias numerosas. Assim, se 

existissem programas de educação destinados especificamente às mães, esta situação poderia ser alterada (Monteiro, 

1990).  

Fonseca, Victora, Halpern, Barros, Lima, Monteiro e Barros (2002) não encontraram associações significativas entre 

a ocorrência de injúrias acidentais e a escolaridade paterna ou materna. 

 

 

 



27 
 
4. A idade dos filhos influência os valores obtidos nos domínios parentais de protecção, supervisão, tolerância ao 

risco e acaso. 

Quando procedemos às correlações entre supervisão, protecção, tolerância ao risco e acaso versus idade das crianças, 

distinguidas pela variável género podemos constatar que há medida que a idade da criança avança e em ambos os 

géneros é notória a diminuição da protecção e supervisão e o aumento da tolerância ao risco. Podemos então 

concordar com a perspectiva de Walsh, Jarvis, Towner e Aynsley-Green, (1986) de que a frequência das lesões está 

directamente relacionada com o aumento da idade da criança. Bruce, Lake, Eden e Denney (2004) indicam que os 

pais que continuam a percepcionar chances e entendimento similares da gravidade de uma potencial lesão durante os 

anos pré-ecolares terão crianças que serão menos vezes lesionadas do que aquelas cuja percepção parental do risco 

de perigo vai diminuindo. Contrariamente aos resultados obtidos no presente estudo, Morrongiello (2005) aponta 

para a aparente reacção parental diferenciada entre os géneros. Os rapazes requerem intervenções mais frequentes e 

estratégias de supervisão diferentes das raparigas. Especificamente os pais usam mais estratégias verbais para as 

raparigas dos que para os rapazes. Estas estratégias mostram-se ineficazes para os rapazes sendo necessárias 

estratégias mais físicas para redireccionar o comportamento deles do que delas. Estas descobertas sugerem que os 

rapazes requerem mais esforço ao nível das estratégias de supervisão parental do que as raparigas para garantir a sua 

segurança em potenciais situações de risco. A mesma autora constatou que crianças que já tinham sofrido lesões 

mostravam comportamentos mais disruptivos, exagerados e maior contacto com perigos do que aquelas que nunca 

tinham sofrido nenhuma lesão, sendo notório que os rapazes apresentavam abordagens mais perigosas e maior 

tendência para interagir imediatamente com perigos do que as raparigas. 

 

 

5. Há diferenças nos domínios parentais de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso consoante a ordem de 

fratria dos filhos 

Quanto à ordem na fratria, constamos que esta não desencadeia padrões distintos de supervisão parental. Posição 

contrária é a de Otters, Schellevis, Damen, Wouden, Suijlekom-Smit e Koes (2005) que consideram que às crianças 

com idades compreendidas entre os 0 e os 4 anos e com 3 ou mais irmãos encontra-se associado um risco mais 

elevado de lesão. 

Fonseca et al. (2002) aponta que as crianças com um ou mais irmãos menores apresentavam uma taxa 30% maior de 

lesões. A presença de crianças mais jovens em casa merece especial atenção, sendo necessário instruir os pais sobre 

o aumento do risco observado por ocasião do nascimento de um irmão menor. As variáveis ambientais, moradia na 

periferia e presença de um irmão menor em casa, encontravam-se positivamente associadas ao risco de lesões. 

Podemos concluir então que há mais probabilidade de risco de lesão associado ao género masculino e à presença de 

irmãos menores. 
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7. Conclusões e perspectivas futuras 
 

Na presente investigação o género parental, a idade parental e a ordem de fratria dos filhos foram variáveis que não 

revelaram influência nos domínios parentais de protecção, supervisão, tolerância ao risco e acaso do PSAPQ. 

Quanto ao nível de escolaridade, os pais com o ensino básico manifestaram maior protecção e crença no acaso do 

que os pais com o ensino superior. Relativamente à idade da criança esta desencadeou uma diminuição da protecção 

e da supervisão parental directamente relacionadas com aumento da tolerância ao risco.  

 

Encontrar o equilíbrio entre o favorecimento de oportunidades desenvolvimentistas e a promoção da segurança da 

criança requer uma visão global dos factores que poderão contribuir para potenciais situações de risco. Ao 

identificarmos as causas e a natureza das lesões, que mais afectam as crianças poderemos elaborar medidas 

antecipatórias de prevenção de risco tendo em conta estágios particulares de desenvolvimento. 

 

Esta investigação apresenta algumas limitações, nomeadamente a reduzida amostra e o desiquilíbrio entre o número 

de cuidadores inquiridos em ambos os géneros. Por outro lado as solicitações com as quais os inquiridos se viam 

confrontados durante o questionário iam sendo conhecidas há medida que o mesmo ia sendo aplicado, o que 

eventualmente poderá ter conduzido a respostas pouco reflectidas e socialmente desejáveis. 

 

Seria interessante realizar este estudo noutras localidades a fim de comparar as diferentes realidades. 

 

Em suma, os resultados deste estudo, embora necessitem de ractificação futura com amostras mais amplas e 

representativas são relevantes para justificar a necessidade de dar continuidade a este tipo de estudos promovendo 

cada vez mais uma cultura de segurança para a infância.  
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