
     Recebido em: 20/08/2019
     Aprovado em: 20/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.23.04

     EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: RECORTES DE UMA INTERVENÇÃO NA SAÚDE

     EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

     BRUNA MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA, MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA
VASCONCELOS

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_para_o_transito_recortes_de_uma_intervencao_na_saude.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_para_o_transito_recortes_de_uma_intervencao_na_saude.pdf


Resumo

Este artigo discute os resultados de uma intervenção de estágio curricular obrigatório, desenvolvida
junto aos pacientes internados no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), e que nasceu a partir da
observação da realidade, diante do elevado número de internamentos e óbitos em decorrência de
Acidentes de Trânsito (AT). Considerada como uma questão de saúde pública, o intuito foi
sensibilizar pacientes e familiares sobre a importância da educação no trânsito, tendo como
referência legislações sobre a temática, dados estatísticos sobre acidentes de trânsito, e reflexões
sobre as causas, riscos, reincidências e consequências provenientes do descumprimento das regras de
trânsito. Considera-se a experiência um embrião para disseminar essa discussão no âmbito hospitalar,
tendo em vista o número elevado de pacientes vítimas de acidentes de trânsito.

Palavras Chave: Saúde, Serviço Social, Segurança no Trânsito, Educação. Estágio Curricular
Obrigatório.

Abstract

This article discusses the results of a mandatory curricular internship intervention, developed with
patients admitted to the Sergipe Emergency Hospital (HUSE), which was born from the observation
of reality, given the high number of hospitalizations and deaths due to accidents. Transit (AT).
Considered as a public health issue, the aim was to raise awareness among patients and families
about the importance of traffic education, with reference to laws on the subject, statistics on traffic
accidents, and reflections on the causes, risks, recurrences and consequences arising from traffic.
non-compliance with traffic rules. Experience is considered an embryo to disseminate this discussion
within the hospital, given the high number of patients who are victims of traffic accidents.

Keywords: Health, Social Work, Traffic Safety, Education. Required Curricular Internship.

Resumen

Este artículo analiza los resultados de una intervención obligatoria de pasantía curricular,
desarrollada con pacientes ingresados &8203;&8203;en el Hospital de Emergencia Sergipe (HUSE),
que nació de la observación de la realidad, dada la gran cantidad de hospitalizaciones y muertes por
accidentes. Tránsito (AT). Considerado como un problema de salud pública, el objetivo era crear
conciencia entre los pacientes y las familias sobre la importancia de la educación vial, con referencia
a las leyes sobre el tema, estadísticas sobre accidentes de tráfico y reflexiones sobre las causas,
riesgos, recurrencias y consecuencias derivadas del tráfico. incumplimiento de las normas de tráfico.
La experiencia se considera un embrión para difundir esta discusión dentro del hospital, dada la gran
cantidad de pacientes que son víctimas de accidentes de tránsito.

Palabras clave: salud, trabajo social, seguridad vial, educación. Prácticas curriculares requeridas.
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1 Introdução

No mundo moderno tem sido cada vez mais frequente a disputa pelos espaços principalmente no
meio urbano, tendo em vista a busca pela resolutividade imediata de demandas, a necessidade
emergente pelo progresso, a “construção” de indivíduos cada vez mais preocupados com a agilidade
na execução de suas tarefas, ou seja, tem-se uma nova sociedade que cria e vivencia, muitas vezes,
valores cada vez mais efêmeros que levam à dissolução de elementos éticos que deveriam permear a
convivência humana tais como: a solidariedade, o respeito ao outro, bem como normas e condutas
importantes para a vida em sociedade.

O sistema capitalista tem demonstrado, ao longo dos séculos, seu potencial de transformação em
todas as dimensões sociais. Neste cenário, sobretudo no pós Segunda Revolução Industrial, surgem
diversos fenômenos tipicamente vinculados à ideia de modernidade, urbanização, avanço
tecnológico, entre outros. Situa-se a discussão com este pano de fundo, num problema tipicamente
característico da sociedade capitalista, que surge mais especificamente após o desenvolvimento da
acumulação fordista, que padronizou e ampliou a produção em massa de bens de consumo duráveis,
como é o caso do automóvel. A massificação deste, atrelado ao pouco planejamento das cidades e
grande fluxo de transportes, trouxe como consequência os acidentes e mortes no trânsito.

A mobilidade urbana (que compõe um dos direitos à cidade e, consequentemente, à cidadania) tem
sido cada vez mais dificultada. Sem garantias com segurança, qualidade e responsabilidade,
enquadra-se como um elemento fundamental da saúde pública. Afirma-se isto tendo em vista as
estatísticas alarmantes que se apesentam em relação aos acidentes de trânsito. São prejuízos
altíssimos para a sociedade como um todo, e individualmente para as famílias e/ou sujeitos
envolvidos em acidentes automobilísticos. Tais prejuízos manifestam-se em danos sociais,
econômicos, psicológicos, materiais, físicos e sobretudo aos mais cruéis, que causam óbitos.
Segundo Freire (2011), as infrações cometidas no trânsito têm como característica principal seu
efeito imediato e o desrespeito às normas causam consequências devastadoras.

O impacto desta realidade afeta extensões diversas da sociedade e imputa formas diferenciadas de
intervenção de diversos profissionais. Entre eles se encontra o assistente social que desenvolve várias
ações no campo da saúde pública, com inserções também na segurança no trânsito, principalmente
com contribuições importantes na prevenção e atividades de caráter educativo.

Assim, a partir da observação do campo de estágio curricular obrigatório em Serviço Social[1]

desenvolvido no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), verificou-se que são constantes os casos
de pacientes internados, como resultado de acidentes no trânsito, com sérias consequências para a
saúde destes. Diversos são os fatores que incidem nesta realidade: negligência nos investimentos
públicos no que se refere à segurança do trânsito, ausência de ações socioeducativas para prevenção
de acidentes, ações individuais e coletivas em decorrência a exemplo da utilização de aparelhos
telefônicos, não utilização de equipamentos de segurança, uso de drogas licitas e ilícitas, etc.
Percebeu-se então, que um mecanismo que possivelmente contribuiria para regressão deste quadro,
seria a sensibilização por meio da educação no trânsito.

Diante desta assertiva, o presente texto, analisa os resultados relativos à experiência de estágio
vivenciada no HUSE, entre os anos de 2017 e 2018. O objetivo foi sensibilizar pacientes e familiares
sobre a importância da educação no trânsito, tendo como referência legislações sobre a temática,
dados estatísticos sobre acidentes de trânsito, e reflexões sobre as causas, riscos, reincidências e
consequências provenientes do descumprimento das regras de trânsito.

2 Desenvolvimento
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2.1 O Serviço Social e a Política de Saúde: breves apontamentos

A política de saúde brasileira, que contempla o Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela
Lei Orgânica de Saúde de 1990, representa a materialização de preceitos contidos na Constituição
Federal (CF) de 1988 e que asseguram a saúde como direito de todos e dever do Estado. Desta feita,
a política contempla os espaços da saúde definidos em níveis de complexidade: alta (hospitais de
urgência e emergências), média (clínicas) e baixa (unidades básicas de saúde). A implementação do
SUS, visou trazer para população brasileira, o conceito ampliado de saúde, proposto outrora na
gênese do movimento de Reforma Sanitária. Assim,

Saúde não é simplesmente não estar doente, é mais: é um bem estar social, é
o direito ao trabalho, a um salário condigno; é o direito de ter água, á
vestimenta, a educação, e até, a informação sobre como se pode dominar o
mundo e transforma-lo. É ter direito a um meio ambiente que não seja
agressivo, mas que, pelo contrário, permita a existência de uma vida digna e
decente; a um sistema, politico que respeite livre opinião, a livre
possibilidade de organização e de autodeterminação de um povo. É não estar
todo tempo submetido ao medo da violência, tanto daquela resultante da
miséria, que é o roubo, o ataque, como a violência de um governo contra seu
próprio povo, para que sejam mantidos os interesses que não sejam do povo.
(AROUCA,1987, p.36 apud KRUGER, 2010, p.128).

A proposta organizacional inaugurada no SUS tem caráter democrático e a ampla participação
popular neste processo, representa o chamamento dos usuários para tomada de decisões, ampliando o
debate da saúde pública e o disseminando para todas as classes sociais. Em presença deste espaço de
participação da sociedade civil, destaca-se a importância da discussão acerca da atuação do assistente
social na saúde, tendo em vista que o Código de Ética Profissional orienta a defesa dos direitos
sociais e está em consonância com a política de saúde prevista na CF e no SUS.

Os “Parâmetros para a atuação do assistente social na política de saúde” apresentam que “Os
assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos: atendimento direto aos usuários;
mobilização, participação e controle social; investigação, planejamento e gestão; assessoria,
qualificação e formação profissional”. (CEFESS, 2010, p.41). O referido documento, propõe
diversas orientações quanto às competências e atribuições dos profissionais, bem como o que lhes é
vetado no exercício profissional segundo o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da profissão.

Inserido nesse rol de eixos, Costa e Panozzo (2017) exemplificam algumas possíveis atividades a
serem desenvolvidas na saúde: levantamento de dados, agenciamento de medidas e iniciativas de
caráter emergencial-assistencial, tudo que envolve o tratamento e acompanhamento dos usuários e
sua família ou cuidadores; procedimentos de natureza socioeducativa, informação e comunicação em
saúde; desenvolvimento de atividades de apoio pedagógico e técnico-político consistem em
articulação e/ou realização de atividades junto aos funcionários, aos representantes dos usuários no
sistema, à grupos organizados, lideranças comunitárias e à comunidades em geral, que envolvem
desde a realização de reuniões, oficinas de trabalho, cursos, seminários voltados para discussão de
temas afetos ao processo de construção e consolidação permanente do SUS etc.

Segundo a resolução do CFESS N.º 383/99 de 29 de março de 1999, o assistente social é um
profissional da saúde. Posto isto, no marco dos debates sobre a totalidade da saúde (ou seja, que
existem determinações sociais e econômicas que influenciam o adoecimento), o Serviço Social ganha
destaque tendo em vista que as expressões da questão social que se manifestam na saúde, são seu
objeto de trabalho. Entretanto, percebe-se que ainda é incipiente a compreensão tanto no senso
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comum quanto entre os profissionais da saúde sobre os (vários) determinantes que incidem na saúde,
para além da doença. Neste contexto, compete (também) aos assistentes sociais liderarem
capacitações e discussões, acionando sua dimensão pedagógica e educativa, no sentido de clarificar
os fenômenos que estão velados na realidade, acerca da saúde, apresentando a necessidade desse
direito ser efetivado junto a outros dispositivos sociais. Seja qual for o espaço ocupado pelo
assistente social ele deve ter em vista a emancipação humana e social do usuário, deve compreender
as determinações históricas que levaram o individuo a solicitar sua intervenção. Ter isto em vista
representa uma atuação humanizada e eticamente orientada que supera a lógica da saúde reduzida a
cura da doença. (MERTINELLI, 2007).

2.2 Mapeamento do objeto de estudo/intervenção

Para melhor compreender uma (dentre tantas) possibilidades de intervenção no hospital, foi
necessário visualizar alguns elementos de sua estrutura e funcionamento.

O HUSE é um hospital de alta complexidade[2] e está inserido na rede SUS. Caracteriza-se como
uma entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos, sendo o único hospital geral público de
Sergipe, e principal porta de entrada de urgência emergência do SUS em Sergipe, atendendo todos os
municípios do estado e algumas regiões de Bahia e Alagoas. Tem como principal finalidade atender
demandas de urgência e emergência de média e alta complexidade na saúde por período integral.
Este atendimento acontece em rede, tem parcerias com outras unidades hospitalares, unidades
básicas de saúde, serviços de saúde municipais, entre outros.

Para o seu funcionamento, o HUSE conta com diferentes profissionais, entre eles os assistentes
sociais que atuam desde a fundação, executando variadas demandas de sua competência[3]. O
Serviço Social no HUSE conta com uma equipe de assistentes sociais, distribuídos em seis setores:
Internamento, Pronto Socorro, Pediatria, Núcleo de Interno de Regulação, Ambulatório de Retorno,
Oncologia e Núcleo de Cuidados Prolongados.

Segundo Kruger (2011), a saúde é o atual espaço sócio - ocupacional que mais absorve profissionais
do Serviço Social. Sendo uma profissão que atua nas contradições sociais, a saúde não está livre dos
antagonismos expressos nas diversas faces da questão social. Dessa forma, durante o
desenvolvimento do estágio curricular obrigatório, nos anos de 2017 e 2018, foram identificados
diversos problemas que necessitavam de intervenção, todavia a escolha pelo trabalho em referência -
a educação do trânsito - foi a demanda mais eminente no cotidiano do exercício profissional, que
imputou a necessidade imediata de intervenção. O público alvo demandante diz respeito aos
pacientes internados nas alas A e B, oriundos do Pronto Socorro da Ala Verde trauma, que após
estabilizados são transferidos para o setor de internamento e acompanhados por uma equipe
multidisciplinar. Geralmente são pacientes com pouca instrução sobre seus direitos, majoritariamente
do sexo masculino, mas que envolve também um público feminino, idosos, custodiados; advindos do
interior de Sergipe e dos Estados circunvizinhos. Por proporcionar acompanhamento intensivo, foi
possível a partir das visitas, leituras de livros e prontuários, verificar neste espaço os principais
problemas dos pacientes.

2.3 Proposta de intervenção

Diante desta realidade, identificou-se que a demanda mais recorrente e impactante no setor de
internamento referia-se aos AT, com consequências de sequelas físicas e mortes. Assim, a definição
do objeto de intervenção deu-se a partir do conceito de saúde ampliada (conjunto de direitos que
promovem bem-estar) e da compreensão de mobilidade urbana enquanto um dos direitos à cidade.
As estatísticas alarmantes que se apesentam em relação aos AT representam prejuízos altíssimos para
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a sociedade como um todo, e individualmente para as famílias e/ou sujeitos envolvidos em acidentes.
Tais prejuízos manifestam-se em danos sociais, econômicos, psicológicos, materiais, físicos, entre
outros. Segundo Freire (2011), as infrações cometidas no trânsito têm como característica principal
seu efeito imediato e o desrespeito às normas causam consequências devastadoras[4].

Os acidentes de trânsito são a principal causa de mortes no Brasil, e até 2020 eles passarão da 9ª para
a 4ª colocação em termos de óbitos pelo mundo. A situação vem se agravando de tal forma que a
Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou junto à Assembleia Geral das Nações Unidas uma
campanha que foi iniciada em 2011 com duração à idos de 2020, intitulada: “A Década de Ações
para a Segurança no Trânsito”. (BOAS; SILVA, 2015). O Brasil envolveu-se na campanha e por
meio do “Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes no Trânsito – Pacto pela Vida”, aderiu as
propostas e estratégias lançadas pela OMS, com fim de reduzir mortes e outros prejuízos por
acidentes de trânsito nos próximos dez anos.

O Estado de Sergipe, também sofre com esta problemática. Os órgãos de controle nacionais e do
estado, demonstram números progressivos acerca dos acidentes e mortes no trânsito. O
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) por exemplo, contabilizou
que a média de óbitos ocorridos no estado foi de 651 em 2012, 665 em 2013, 535 em 2014 e 546 em
2015. Já o Departamento da Polícia Rodoviária Federal (DPRF) registrou 120 mortes em 2010, 97
em 2011 e 105 em 2012. Já o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), contabilizou a média
de 100,29 em 2017; 92,0 em 2018 e de janeiro a junho de 2019 74,63 mortes mensais.

O fator de maior impacto para o HUSE nesta realidade, é que, na condição de maior hospital de
urgência e emergência de Sergipe, comporta grande parte dos sujeitos acidentados. As estatísticas
mostraram que para além das mortes, em média, pelo menos 1130 pacientes são internados em
hospitais em decorrência de AT.

Foi nesse contexto que se percebeu a necessidade de intervenção por meio de um processo
sócio-educativo[5], tendo-se como principal conteúdo as normas de trânsito, sua importância para
prevenção de acidentes e consequências no caso de sua violação. Como dito anteriormente, o espaço
de observação aconteceu nas alas A, B, que recebem pacientes com enfermidades referentes a lesões
ortopédicas. A partir da observação do perfil destes pacientes no período do Estágio Supervisionado
I, registros em prontuários, além do relato da assistente social referência do setor, constatou-se que as
admissões nestas alas são majoritariamente oriundas de AT, sobretudo homens e com motocicletas.

O projeto justificou-se pela possibilidade de fornecer junto aos pacientes e acompanhantes (das alas
A e B do HUSE), alguns elementos sobre a educação no trânsito, proporcionando, junto ao público
alvo, reflexões sobre os riscos e consequências provenientes do descumprimento das regras de
trânsito[6]. No caso do HUSE observou-se além dos internamentos oriundos de acidentes de trânsito
que aconteceram pela primeira vez, reincidências de pacientes, novamente internados pelo mesmo
fator, o que, demonstrou a necessidade de intervir nessa questão.

O objetivo foi sensibilizar pacientes e familiares sobre a importância do cumprimento das normas e
condutas adequadas no trânsito para preservar a vida, a partir de abordagens sobre as principais
legislações que orientam a educação no trânsito; de informações sobre os índices de acidentes de
trânsito e os seus principais agentes causadores; reflexões sobre os riscos e consequências
provenientes do descumprimento das regras de trânsito; e sobre os motivos da reincidência dos
pacientes que são hospitalizados no HUSE e os transtornos causados às suas vidas.

2.4 Desenho e Planejamento Metodológico

Para a execução do projeto algumas etapas metodológicas foram necessárias. Apesar de cada uma
compreender sua particularidade, todas estão articuladas a fim de atender aos objetivos propostos.
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A primeira etapa consistiu no processo de conhecimento da realidade vivenciada pelos pacientes
internados, iniciado no Estágio Supervisionado I e II, cujo objetivo foi apreender as demandas do
setor e compreender as particularidades que norteiam os pacientes, a fim de direcionar e construir o
projeto de intervenção. Com vista a conhecer melhor o problema, fez-se necessário realizar um
levantamento de dados[7] em diversas instituições em nível nacional, estadual e municipal, tais como:
Organização Mundial da Saúde (OMS), Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS), Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT de Aracaju e Itabaiana),
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), bem como os dados obtidos no HUSE, em setores
específicos como: Gerencia de Faturamento e Sistema Integrado de Informatização de Ambiente
Hospitalar(HOSPUB).

Na segunda etapa foram estabelecidos contatos com o DETRAN e com a SMTT de Aracaju,
objetivando convidar essas instituições para participarem do projeto. Também nesse mesmo
momento já fora realizada uma primeira sensibilização dos pacientes e acompanhantes, objetivando
estimular a participação no projeto. Para tanto, foram utilizados cartazes que ficaram expostos nas
alas até a finalização da última etapa do projeto.

A terceira etapa caracterizou-se pelo convite ao coordenador do projeto “Rodas da Vida”, no sentido
de colaborar com a intervenção, sendo este um ambiente estratégico, já que permite livre
comunicação entre estagiário, assistente social, pacientes e demais profissionais. O “Rodas da Vida”,
está consolidado no HUSE há oito anos, tem como principal idealizador o médico Edney Vander
Pacheco Vasconcelos que iniciou este projeto na ala 400 e o ampliou para outras setores: ala 300,
oncologia e recentemente para o Pronto Socorro, especificamente na enfermaria verde clínica, além
do internamento (enfermarias A, B, C, D). O projeto conta com a parceria de assistentes sociais e
psicólogos. Tem como objetivo estabelecer uma comunicação entre pacientes e profissionais com
vista a propagar a política de humanização. Para isto, o projeto acontece semanalmente nos referidos
setores e propicia aos acompanhantes, pacientes e profissionais um momento de conversa sobre
variados temas, a fim de contribuir para uma estadia mais agradável no hospital e ainda possibilitar a
conscientização do que é a saúde em seu sentido ampliado. Por esta razão, observou-se que seria
interessante desenvolver parte do projeto neste espaço. Além disto, na terceira etapa, foi realizado
um chamamento para sensibilização e socialização da temática junto aos profissionais de outras
categorias (que não compõe o Rodas da Vida), objetivando contar com o apoio destes no processo de
sensibilização dos pacientes e familiares.

Durante essas três etapas foi feito o convite a todos os pacientes, acompanhantes, profissionais,
leitores, ouvintes, ou seja, ao público em geral, de forma a abranger o maior número possível de
participantes, uma vez que a problemática de educação no trânsito é extremamente abrangente e
contempla a sociedade como um todo, sendo um tema transversal a qualquer público.

2.4.1 Execução e Resultados

Ação 1 – A primeira ação teve como tema a “Segurança no Trânsito: direito e dever que materializa
cidadania”, englobou o que foi proposto na etapa 1 e 2 do planejamento, com algumas mudanças.
Esta ocorreu no mês de dezembro de 2017, no rol de entrada da Ala D do Hospital de Urgência de
Sergipe. Teve período de duração de uma hora e meia (15h às 16h:30min) e foi destinada aos
pacientes e acompanhantes das enfermarias A, B, C e D[8]. Contou com a participação de 39[9]

pessoas: profissionais da saúde, pacientes, acompanhantes e estagiários. O propósito foi abordar
sobre as principais legislações que orientam a educação no trânsito; informar sobre os índices de
acidentes de trânsito e os seus principais agentes causadores; e compreender de que modo a questão
do trânsito interfere na cidadania e direitos da população. Apesar de a execução ocorrer propriamente
na data referida acima, é importante salientar que o processo de socialização das informações foi
anterior a este momento. Como forma de divulgação e alerta para o que seria tratado na atividade, na
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semana anterior à realização do projeto foram fixadas frases com efeito impactante, nas alas acima
referidas. Estas frases tinham conteúdos informativos e educativos e foram fixadas junto ao símbolo
do projeto nas portas dos quartos das enfermarias A e B, pois trata-se do espaço com maior
contingente de pacientes envolvido em AT. À medida em que este conteúdo foi fixado, foi possível
estabelecer um diálogo inicial com pacientes e acompanhantes sobre aquelas informações
possibilitando o convite para a etapa em questão. Além disso, foram produzidos cartazes de
divulgação e espalhados pelos setores do hospital, com a finalidade de mobilizar o maior quantitativo
de pessoas para participar do projeto. Nesta etapa, houve a participação da Coordenadoria de
Educação Para o Trânsito da SMTT de Aracaju[10], e contou com um facilitador (agente de trânsito) e
sua equipe, que estabeleceram um diálogo com o público participante. Antes do inicio da discussão,
foram afixados cartazes e frases com informações sobre os problemas de trânsito no rol de estar da
ALA D, como forma de chamar atenção das pessoas à medida que chagavam ao local, bem como
familiarizá-los sobre o tema a ser tratado. Assim que as pessoas chegavam recebiam um “KIT”
contendo materiais educativos que tratavam dos problemas no trânsito. A atividade começou com a
apresentação de todos os participantes, a fim de possibilitar uma aproximação e promover um
ambiente mais aconchegante, além de estimular a fala dos usuários (no formato do “Rodas da Vida”).
Após a apresentação, seguiu-se a discussão sobre o conceito ampliado de saúde e sobre as formas de
acesso aos serviços públicos, fazendo-se uma relação entre o trânsito e a saúde pública e de como
um interfere na dinâmica do outro. Na oportunidade, o agente de trânsito/palestrante falou sobre as
consequências dos AT e a importância do cumprimento das normas para a preservação da vida. Todo
este momento, foi conduzido de maneira que possibilitou a fala e a troca de experiência constante
entre pacientes e profissionais. Foi reforçada a importância da preservação da vida no trânsito como
processo que ocorre por duas vias: é direito e dever do cidadão um trânsito seguro.

Esta etapa do projeto foi bastante satisfatória no sentido de ter ampliado o leque de conhecimentos
sobre o tema e ter possibilitado o diálogo com os principais órgãos de fiscalização do estado de
Sergipe. Desde a divulgação à execução, o público, em sua maioria, mostrou-se bastante interessado
nas ações. O número de participantes foi muito significativo, superando as expectativas do que fora
projetado para a ação. Outro ponto extremamente positivo foi a participação de um bom número de
profissionais do HUSE. Considera-se essa uma questão importante pois, apesar de não serem o
público alvo, atenderam ao convite e contribuíram significativamente para o projeto, enriquecendo a
discussão e o diálogo entre estagiário, público e SMTT, além de sinalizaram a importância da
iniciativa. Os contatos estabelecidos durante essa primeira etapa foram bastante satisfatórios, todos
os órgãos acionados, de alguma forma, atenderam às solicitações feitas e mostraram-se dispostos a
contribuir com o projeto. Quanto à avaliação da atividade por parte dos usuários, foi elaborado um
questionário que possibilitou ter, minimamente, a compreensão e devolutiva do que o público achou
do projeto. O questionário continha quatro questões objetivas e uma quinta opção para um
comentário, sendo facultativo respondê-lo.[11] Observando os resultados das avaliações foi possível
notar que houve grande satisfação e compreensão com o tema tratado, esboçando que a metodologia
que buscou um formato de “roda de conversa” alcançou o público em quase sua totalidade. Parte
significativa do grupo, estava acompanhando pacientes das alas ortopédicas (A e B), de modo que,
compartilharam a riqueza das informações adquiridas naquele momento. De forma unanime, todos os
que participaram sinalizaram que já sofreram AT, ou que tem algum amigo, familiar que sofreu, de
maneira que confirma a transversalidade da temática em questão e sua relevância para a sociedade.
Boa parte dos usuários sinalizou que já conhecia a problemática do trânsito, um dado preocupante,
tendo em vista que mesmo conhecendo as normas de trânsito, infringem a lei. A sinalização de que
repassariam as informações ali adquiridas para outras pessoas, também reflete um ponto positivo
desta etapa, pois além de demonstrar que compreenderam bem a temática, surtiu efeito multiplicador.
De maneira geral, os resultados foram satisfatórios e os objetivos sinalizados alcançaram as
expectativas, tornando-se um espaço rico e propício para continuidade no âmbito do hospital.

A ação 2 intitulada “Segurança no trânsito: o que fazer após minha saída do hospital?”, aconteceu
em janeiro de 2018 no ambulatório de retorno do HUSE. Foi iniciada às 14h e finalizada as 15h com
duração de uma hora e envolveu os pacientes que já tinham recebido alta hospitalar e estavam
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retornando para (re)avaliações. O objetivo desta última etapa foi estimular a reflexão sobre os riscos
e consequências provenientes do descumprimento das regras de trânsito; discutir com o público alvo
os motivos da reincidência dos pacientes que são hospitalizados no HUSE e os transtornos causados
às suas vidas. Para a realização desta atividade algumas providências foram adotadas: inicialmente
foram estabelecidos contatos com os profissionais que trabalham no ambulatório de retorno, com o
propósito de conhecer o público e as demandas mais frequentes. A partir das informações obtidas, foi
identificado o dia de maior frequência deste público e traçados os passos para execução do projeto. A
ideia, semelhante à primeira etapa, é que fossem expostos cartazes de maneira que os pacientes se
familiarizassem com o tema e que também fosse feita entrega de material educativo e informativo. A
proposta nesta segunda etapa diferia da primeira por dois principais fatores: os recursos didáticos
utilizados e os recursos humanos. No ambulatório de retorno, foi exibido um vídeo produzido pela
estagiária a partir de reportagens e comerciais que falavam sobre mortes, acidentes no trânsito, além
de informações sobre os números de sequelados por AT. A parceria com a SMTT de Aracaju,
estendeu-se a esta etapa e houve duas participações significativas: o facilitador (agente de trânsito) e
o grupo Cones de teatro, também da SMTT. Inicialmente, o espaço foi aberto com a saudação da
assistente social referência das alas ortopédicas, supervisora de campo, e seguiu-se com a
coordenação da estagiária que informou sobre os objetivos da atividade. Por ter uma estrutura mais
ampla e movimentada, utilizou-se microfone e caixa amplificadora de som. Iniciou-se a exibição do
vídeo com 10 minutos de duração, como forma de chamar atenção dos ouvintes pelo impacto das
imagens. Após a exibição do vídeo, o educador/agente de transito da SMTT, iniciou sua fala
anunciando os fortes impactos das problemáticas de transito na vida dos pacientes. Paralelo a esta
fala, atores do grupo Cones de teatro foram se “misturando” aos pacientes, para dar início a peça
“Teatro do invisível”, que consiste numa dinâmica na qual os atores incorporam personagens com
histórias similares as dos pacientes, e interagem como se tivessem vivenciado a problemática de
trânsito. Na medida em que a fala do agente avançou, foi dada a palavra aos presentes a fim de que
pudessem relatar suas experiências com AT. Neste momento, os atores entraram em ação, utilizaram
o microfone e relataram histórias como se fossem “suas”. Foram três atores e três diferentes
experiências. Quatro pacientes, que não identificaram que se tratava de um teatro, solicitaram a fala e
contaram como se acidentaram e porque estavam retornando ao hospital. Ao final da atividade, foi
revelado aos pacientes que na verdade tratava-se de um teatro e que tudo fazia parte do projeto, de
modo que, tanto o agente educador quanto os atores, reforçaram a importância de cumprir as regras
de trânsito. A forma de avaliação foi similar à realizada na primeira etapa. Foram entregues
questionários de avaliação que continham quatro perguntas[12] objetivas com três opções de
respostas e uma subjetiva. Foi esclarecido que a avaliação era facultativa.

O objetivo era compreender a receptividade do tema em questão para pacientes que retornavam ao
hospital. Os objetivos pensados para atender esta etapa foram alcançados. Um aspecto muito positivo
foi o interesse da SMTT em manter o projeto no HUSE, pois entende que é um espaço rico em
condições de educação permanente para o trânsito. A proposta ficou de ser encaminhada por
intermédio da Técnica de Referência dos assistentes sociais junto à superintendência do hospital,
cuja ideia é de ao menos três vezes por ano o HUSE receba a equipe de educação para o trânsito da
SMTT.

Além destes pontos, o projeto mostrou-se satisfatório, pois a proposta de intervenção por meio da
prática socioeducativa, cumpriu uma prerrogativa do conjunto CRESS/CEFES, que prevê o processo
educativo como um dos eixos centrais da atuação profissional do assistente social, que potencializa a
cidadania por meio de informações fornecidas aos usuários, de maneira que estes, tenham acesso aos
seus direitos, conduzindo-os ao conhecimento crítico da realidade para a construção de estratégias
coletivas de superação de problemáticas como a dos AT e seu impacto na Saúde Pública.

4.2.2 Dificuldades logísticas

É importante destacar que apesar do cumprimento dos objetivos propostos e execução de elementos
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do planejamento em questão, existiram algumas dificuldades que perpassaram todo o projeto, em que
pese fatores logísticos que comprometeram as etapas. Sinalizam-se dois aspectos: os relacionados à
estrutura institucional e aos fatores metodológicos não previstos pela bolsista.

Sobre o primeiro aspecto, ressalta-se que há a compreensão dos limites que se impõem diante da
estrutura precária do SUS que atingem o HUSE, mas que, há a percepção de que algumas
problemáticas enfrentadas tem relação com burocracia institucional, imputando o desafio de executar
as ações do projeto de forma qualificada, sem o apoio devido. O projeto inicial (não descrito neste
espaço) necessitou de vários ajustes e modificações, tendo em vista as condições objetivas
propiciadas pelo hospital. Apesar de contatos e solicitações prévias, alguns elementos da burocracia
institucional interferiram no andamento do projeto, a exemplo da concessão de materiais e
equipamentos necessários para a sua execução (mesas, tela para exibição do vídeo, etc). Os recursos
logísticos, quase em sua totalidade, foram conseguidos pela bolsista, e isto imputou na necessidade
de enxugar o projeto e trabalhar diante das possibilidades oferecidas.

Destaca-se, também, um aspecto relacionado ao planejamento inicial do projeto. Na primeira etapa
de execução deste houve um número maior de pessoas do que fora previsto[13], (superior a 39
pessoas), o que acabou causando certo desconforto aos participantes, uma vez que o espaço se tornou
pequeno para o número de participantes. A previsão inicial era de um número menor de pessoas, mas
a mobilização acabou despertando o interesse da participação na atividade. Por se tratar de um
espaço físico pequeno acabou causando um certo incômodo para o público, entretanto, de forma
geral, não atrapalhou o andamento da atividade.

A questão do espaço físico e as condições de logística também acabaram dificultando a execução da
segunda ação do projeto. O grande quantitativo de pessoas agrupadas, a acústica ruim, a condição de
nervosismo dos pacientes (aguardando consulta) e as dificuldades de acesso a alguns equipamentos
corroboraram para uma qualidade mediana da atividade. Assim, as energias concentraram-se nos
elementos primários do projeto: exibição do vídeo, enquanto os secundários (colagem de cartazes e
entrega de material informativo) ficaram comprometidos. Além disso, a superlotação do ambiente
também influenciou na atenção dada pelos pacientes ao projeto, dificultando a exibição/visualização
do vídeo (houve um problema técnico com a caixa amplificadora também tornou dispersa a
exibição), limitando a atenção aos pacientes que estavam próximos ao espaço do vídeo. Esta
dispersão fica mais latente justamente quando se observou a quantidade de pessoas presentes na
segunda etapa e àqueles que responderam o questionário de avaliação. Isso também foi evidenciado
na dificuldade de socializar a lista de presença entre o público, tendo em vista essa dispersão.

Ainda assim, ressalta-se que as dificuldades enfrentadas para execução das etapas, foram importantes
no sentido de compreender as limitações institucionais e da realidade objetiva; sendo necessário
balizar essas problemáticas a partir da criação de caminhos alternativos, propiciando a execução do
projeto. Dificuldades como estas são importantes no processo de formação tendo em vista a
necessidade de conhecimento e preparação para os espaços de atuação profissional que virão.

3. Conclusão

Os resultados aqui apresentados refletem as discussões geradas a partir da identificação de uma
demanda gritante estabelecida no HUSE, mas que, de forma alguma, compreende a totalidade de
problemas sociais enfrentados no espaço de estágio. As discussões aqui elencadas tiveram como
objetivo trabalhar a temática da educação no trânsito junto aos pacientes internados nas alas A e B
(alas ortopédicas) do HUSE, com o intuito de sensibilizá-los e também aos seus familiares sobre a
importância do cumprimento de normas e condutas adequadas no trânsito. A partir da observação
deste campo de atuação do Serviço Social, verificou-se que são constantes os casos de pacientes
internados, como resultado de acidentes no trânsito, com sérias consequências para a saúde
individual e coletiva. Percebeu-se então, que um mecanismo que possivelmente contribuiria para
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regressão deste quadro, seria a sensibilização por meio da educação continuada para o trânsito. Com
isto, a experiência de estágio não teve a pretensão de oferecer uma tática “salvadora” para sanar os
casos de internamentos e óbitos, pois compreende-se que este tipo de ação deve ser continua e tem
resultados a longo prazo (além de demandar uma mobilização de nível estrutural); buscou-se apenas
contribuir e/ou lançar propostas que possibilitem ao longo dos anos, diminuir esta problemática. A
educação foi o principal meio para instrumentalizar o público alvo, pois é perceptível sua ampla
dimensão enquanto elemento potencializador do conhecimento e portanto, fio condutor para
solidificação da cidadania de condutores e pedestres no trânsito.

Foi/é um grande desafio, exercitar os princípios do Código de Ética face à deterioração e violência
aos elementos mais básicos que compõem os direitos sociais. Mas, deve ser feito, a fim de superar a
lógica burocratizadora típica de instituições com alta demanda espontânea, para que não se obscureça
as reais necessidades do usuário e a direção social progressista da profissão. É mister, a busca
constante pela viabilização dos direitos do usuário, para tanto é fundamental não perder de vista os
pilares que dão sustentação ao projeto ético-político da profissão diante da necessidade de se
proceder uma leitura totalizante da sociedade e compreender as contradições que podem estar
veladas no espaço de atuação. A importância de apropriar-se com eficiência do referencial teórico
que construiu o ideal político, teórico e prático do Serviço Social, reflete numa atuação eficiente e
numa profissão madura e respeitada socialmente, que rompe com a prática meramente burocrática e
tecnicista. Só através desta ótica, será possível compreender as expressões da questão social na saúde
e na educação para o trânsito, tarefa que tanto profissionais quanto acadêmicos devem ter em vista o
seu constante processo de formação.
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[1] Trata-se de uma disciplina obrigatória para a titulação de Bacharel em Serviço Social, que é
dividida em três momentos: Estágio Supervisionado I, II e III, com duração de três semestres
acadêmicos.

[2] Compreende-se alta complexidade como um: “Conjunto de procedimentos que, no contexto do
SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços
qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média
complexidade)” (CONASS, 2011, p.18).

[3] O Serviço Social no HUSE atua em consonância com os aparatos legais da profissão: Código de
Ética Profissional, Lei de Regulamentação da Profissão, Parâmetros para atuação do assistente social
no âmbito da Saúde (documento construído pelo CFESS/CRESS, junto aos órgãos representativos da
profissão). Além disto, tem como referência de atuação um manual feito pela Secretaria Estadual da
Saúde a fim de orientar os assistentes sociais do hospital do que fazer e como fazer. Conta também
com outro manual construído coletivamente pela categoria no hospital, em parceria com o CRESS.
Nele estão contidos os Procedimentos Operacionais Padrão –POP’s.

[4] Boas e Silva (2015, p.116) apresentam alguns números que exemplificam melhor as
consequências da violência no trânsito no cenário nacional e internacional: “[...] uma taxa próxima a
20 mortes por 100 mil habitantes desde 2004. Segundo o Ministério da Saúde, 37.594 pessoas
morreram em decorrência de acidentes de trânsito. De forma mais detalhada, anualmente 1,3 milhão
de pessoas morrem no trânsito com até 50 milhões de sobreviventes feridas; [...] O relatório também
inclui a estimativa do IPEA de 2005, que aponta em 1,2% do PIB dos países as perdas econômicas
em decorrência dos acidentes de trânsito, estimado em custo global de US$ 518 bilhões/ano”.

[5] “Essas ações consistem em orientações reflexivas e socialização de informações realizadas por
meio de abordagens individuais, grupais ou coletivas ao usuário, família e população de determinada
área programática”. (CEFESS/CRESS, 2010, p.54).

[6] “[...] O impacto no setor de saúde não é menos significativo, especialmente nos países com renda
baixa e média, havendo uma grande sobrecarga de pronto -socorros, principalmente dos setores de
radiologia, fisioterapia e reabilitação. Em países ainda em desenvolvimento, as lesões no trânsito
podem levar à metade da ocupação dos centros cirúrgicos, com índices de hospitalização entre 30% a
86% e, em média, 20 dias de internação”. (BOAS; SILVA, s/d, p. 116).

[7] A amostragem da pesquisa para embasamento do projeto foi retirada do universo numérico de
pacientes que entram no HUSE, do mês de Janeiro à de Dezembro de 2017, em decorrência AT.

[8] Os pacientes das alas C e D também compõe o espaço do internamento, mesmo não apresentando
enfermidades em decorrência de AT, foram convidados diante da pertinência da temática.

[9] Apesar de o registro documental (lista de presença) apresentar esse quantitativo de pessoas,
registra-se que pelo menos 50 pessoas entre profissionais (médicos, enfermeiros, psicólogos,
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assistentes sociais) pacientes e acompanhantes participaram da atividade, uma vez que alguns não
assinaram a lista.

[10] Durante a construção do projeto de intervenção, alguns contatos foram feitos no sentido de
contribuir e enriquecer o debate. Desta forma, buscou-se apoio do DETRAN(contribuiu com
informações e alguns materiais para distribuição ao público);a SMTT de Itabaiana (contribuiu com
grande quantitativo de material informativo, educativo e preventivo: folderes, cartazes) e a SMTT de
Aracaju, que neste caso manteve-se atuante diretamente no projeto tanto na primeira quanto na
segunda etapa.

[11] Perguntas do questionário: 1)Você entendeu tudo que conversamos? Você acha que as
informações foram úteis? Você pretende dividir com outras pessoas o que conversamos? Deixe uma
dica ou mensagem para o projeto. Cada respondente tinha três opções para manifestar a sua opinião:
sim/ parcialmente/não. As respostas foram depositadas numa urna em formato de semáforo. O
resultado foi: Dos 39 participantes que assinaram a lista de presença, 25 responderam ao questionário
e foram registrados os seguintes resultados: Pergunta 1: 23 pessoas responderam “sim” e 2
responderam “parcialmente”. Pergunta 2: 14 pessoas responderam “sim”, 6 pessoas responderam
“parcialmente” e 5 pessoas responderam “não”. Pergunta 3: 23 pessoas responderam “sim” e 2
pessoas responderam “parcialmente”. Pergunta 4: 24 pessoas responderam “sim” e 1 pessoa
respondeu “parcialmente”. Destes 25 questionários, 15 pessoas fizeram comentários no item 5. Os
resultados mostram que 8 pessoas demonstraram interesse na continuidade do projeto. Alguns
depoimentos abaixo indicam isso:“Muito bom! Adorei tem que fazer mais palestra”, “Que o projeto
se estenda”, “Que o projeto permaneça por muito tempo”, “Que nunca acabe”. Nesta mesma linha,
outras pessoas sugeriram que o projeto fosse estendido a mais alas do HUSE. Foi registrado ainda, 7
outros comentários com mensagens que não necessariamente referiam-se ao projeto, mas
demonstram a sensibilização dos usuários quanto a questão do trânsito: “Motorista, ciclista,
pedestre”, “VIVA E DEIXE VIVER”, “Sua escolha faz diferença”; “Paz no trânsito e amor ao
próximo”. Interessante pontuar, que 1 dos questionários apresentou a sugestão de fazer uma
dinâmica. Mais resultados, ver trabalho completo.

[12] As perguntas foram as seguintes: 1) Você entendeu tudo que assistiu no vídeo exibido? 2) Você
já conhecia o tema que conversamos e/ou o tema apresentado no vídeo? 3) Você acha que as
informações foram úteis? 4) Você pretende dividir com outras pessoas o que conversamos e o que
assistiu no vídeo? 5) Deixe uma dica ou mensagem para o projeto! Nesta etapa, os questionários
tiveram pouca amplitude, apenas 12 questionários de avaliação foram entregues: Pergunta 1: 10
pessoas responderam “sim”, 1 pessoa respondeu “parcialmente”, 1 pessoa respondeu “não”; pergunta
2: 9 pessoas responderam “sim”, 2 pessoas responderam “parcialmente”, 1 pessoa respondeu “não”;
Pergunta 3: 11 pessoas responderam “sim” e 1 pessoa respondeu “não”; Pergunta 4: 11 pessoas
responderam “sim” e 1 pessoa respondeu “não”; Dos 12 que responderam à avaliação, 6 teceram
comentários sobre o projeto como todo, em sua maioria sinalizaram que gostaram do espaço e que
gostariam que este tivesse continuidade no hospital: “Gostei bastante de continuidade, obrigado”;
“Continue assim tá muito bom”; “Que siga em frente, pois é muito importante”. Outras pessoas
teceram comentários referentes à sua experiência pessoal e/ou alertaram sobre o trânsito. “Eu
passava direto no sinal vermelho depois da palestra não passo mais”; “Foram relatos verdadeiros e
tristes de nossa realidade, infelizmente essa porcentagem é assustadora”; “Se dirigir não beba, Prestar
atenção na sinalização”.

[13] Esta “previsão” foi pensada com base na observação do número de pessoas que geralmente
frequentam o “Rodas da Vida”, em torno de vinte.
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