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INTRODUÇÃO
Os acidentes de trânsito estão entre as maiores
causas de óbito e invalidez da sociedade
brasileira, impactando diretamente os sistemas
de saúde e previdenciário (IPEA, 2003; IPEA,
2015). Assim, a participação do setor da saúde
visando minimizar esses eventos deve ser
estimulada por meio de processos de
sensibilização multidisciplinar ofertados aos
agentes comunitários de saúde – ACS, os quais
têm interface direta com a população (BRASIL,
2009).

OBJETIVO
Informar os ACS sobre os aspectos dos
acidentes de trânsito na saúde pública,
municiando-os
com
informações
sobre
segurança viária para serem multiplicadas nas
visitas às residências da população atendida.

MATERIAIS E MÉTODOS
Em parceria com as secretarias municipais e
estadual de saúde, utilizou-se a metodologia
de ensino a distância da Escola Pública de
Trânsito do Detran/PR, composta por 16
estúdios de transmissão e 62 telessalas
instalados nas suas unidades. A partir dos
estúdios, transmitiu-se palestras de uma hora
com conceitos de comportamento seguro
contextualizados com os temas apresentados
no Guia Prático do Agente Comunitário de
Saúde aos ACS, ministradas por instrutores do
órgão, para até cinco telessalas instaladas nos
municípios paranaenses participantes da ação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os meses de julho e dezembro de 2015,
vinte e três municípios distribuídos no Estado
receberam as transmissões da palestra
“Trânsito
e
Saúde”:
Altônia,
Assis
Chateaubriand, Cambé, Campo Mourão,
Carambeí, Cascavel, Chopinzinho, Colorado,
Cornélio Procópio, Cruzeiro do Oeste,
Guarapuava,
Ibiporã,
Irati,
Ivaiporã,
Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina,
Palotina, Paranavaí, Pato Branco, Santa Helena
e Telêmaco Borba, as quais foram assistidas
por um total de oitocentos e dezessete ACS.
Dos estúdios de transmissão, os instrutores do
Detran-PR
interagiram
com
os
ACS,
simultaneamente em até cinco municípios,
compartilhando conhecimentos de segurança
viária.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a ação sensibilizou os ACS,
potenciais
multiplicadores
sociais,
possibilitando que conceitos de segurança no
trânsito sejam acessíveis a uma parcela
significativa da população dos municípios
participantes, auxiliando a internalização
desses
conceitos
pela
sociedade
e,
consequentemente, a diminuição dos índices
de óbito e invalidez relacionados aos acidentes
de trânsito.
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