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 LESÕES ASSOCIADAS A ACIDENTES COM ANDARILHOS 
 
Caro Colega, agradecemos o preenchimento deste questionário e o seu reenvio no envelope 
com porte pago. Por favor, responda ao maior número de questões utilizando maiúsculas. 
A informação recolhida é confidencial e só para uso em investigação médica. 
Muito obrigado pela sua colaboração! 

mês | 0 | 5 | 

 
Nome do notificador .............................………...........…..............  nº de código |__|__|__|__| 

 
 

Vinheta do notificador 
(opcional) 

 
 

 
Telefone |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail ....................……………………….................. 

Objectivo do estudo:  

Avaliação da frequência aproximada das lesões associadas a acidentes com 

andarilhos, em Portugal, o local da ocorrência e a parte do corpo mais afectada. 

Durante o ano de 2004, observou na sua prática clínica (hospital, centro de 

saúde, consultório privado) alguma criança com menos de 18 meses de 

idade com lesões associadas a traumatismo por acidente com andarilho 

(aranha, voador, andadeira) * ? 

1. Sim  |__|   Não |__|   

Se respondeu sim: 

2. Quantos casos recorda ter observado? |__|__|  

3. Parte do corpo afectada: 

Cabeça |__|  Face |__|  Membros |__|   

outra |__| ...................................................................................................... 

4. Local do acidente (pode referir mais do que um): 

Escadas ou degrau |__|    outro local |__|    

indique qual ..................................................................................................
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* Definição de “acidente com andarilho”:  

Acontecimento súbito, não intencional, em criança com menos de 18 meses de 

idade enquanto utilizadora de andarilho, que tenha causado lesão corporal com 

necessidade de recorrer a uma unidade de saúde (hospital, centro de saúde, 

consultório privado). 

 

Se desejar, deixe o seu comentário ou observação sobre esta entidade clínica ou  

sobre este estudo. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Data de preenchimento do inquérito:   |__|__|.|__|__|.|_0_|_5_| 
 
 
 
 
 

Este estudo é proposto à UVP-SPP pela APSI (Associação para a Promoção da Segurança 
Infantil), como parte de um projecto mais amplo que conta também com a colaboração do 
ONSA (Observatório Nacional de Saúde). 

Investigadoras responsáveis: 

Elsa Rocha – Membro da Direcção da APSI, Pediatra.   
Contacto:  Hospital Distrital de Faro -  Rua Leão Penedo – 8000-386 Faro.  
elsarocha@hdfaro.min-saude.pt 
 
Helena Menezes – Presidente da APSI.  
Contacto: Vila Berta 7 – R/c Esq. 1170-400 Lisboa.  
hmenezes@apsi.org.pt   


