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INTRODUÇÃO
Entre 1995 e 2015, morreram 6,273 crianças devido a acidentes, o que corresponde a 360.000 anos de vida potencial perdida (APSI, 2017).
Estes dados revelam que os acidentes em idade pediátrica são um problema de saúde pública, sendo a sua prevenção um fator de prioridade, pois
a segurança infantil é um elemento básico e essencial para um desenvolvimento infantil saudável.
Durante os primeiros três anos de vida, a criança passa por um período de desenvolvimento particularmente rápido e amplamente influenciado
pelo ambiente que a rodeia, colocando-a em especial vulnerabilidade aos acidentes (Hockenberry et al., 2018). A construção do presente poster
infográfico tem como objetivo promover a adoção de estratégias preventivas de acidentes em ambiente doméstico em crianças com idades entre
os 1 e os 3 anos.

DESCRIÇÃO
Trata-se de um poster onde são apresente um conjunto de intervenções que
os pais podem colocar em prática no sentido de promover a segurança infantil em
ambiente doméstico na faixa etária apresentada.
O poster não tem como objetivo substituir a informação transmitida pelos
profissionais nas consultas de saúde infantil, mas complementá-la. Neste sentido,
pretendeu-se que a colocação do póster fosse na sala de espera de uma Unidade de
Saúde Familiar. Segundo Soussou, Aleksejūnienė e Harrison (2017), as salas de
espera das unidades de saúde assumem um papel importante na promoção da literacia
em saúde, sendo possível que, nestes espaços, os utentes ocupem o tempo ocioso de
espera e o transformem num momento de partilha e de aprendizagem.
O poster foi construído com uma linguagem acessível à população em geral com
a informação concisa, clara e objetiva. Além disso foram utilizadas imagens, tipos
de letra e cores apelativas que se encontrassem em concordância com a populaçãoalvo (mães, pais e crianças).

CONCLUSÃO
O poster infográfico trata-se de um instrumento útil na promoção da saúde, sendo uma ferramenta simples e facilmente acessível ao público
(Lyra et al., 2016). A sua elaboração foi proveitosa para a aquisição de competências enquanto futura profissional, pois aborda uma temática de
grande importância na qual o enfermeiro deve ter um papel ativo no sentido de combater este problema de saúde pública.
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