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RESUMO 

Introdução: O número de internações por trauma em acidentes de trânsito vem 
aumentando a cada ano, trazendo grandes impactos no setor da saúde. São mais 
de 14 mil mortes diárias em todo o mundo e em torno de 40 mil mortes por ano no 
Brasil, o que o deixa em 4º lugar no hanking mundial de mortes no trânsito. A área 
de atuação do enfermeiro possui várias nuances e sua posição na sociedade traz a 
possibilidade de direcionar os rumos que ela segue. Objetivo: Demonstrar a 
importância do enfermeiro educador na prevenção dos agravos decorrentes dos 
acidentes de transporte terrestre. Métodos: Pesquisa bibliográfica realizada nas 
bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) para os descritores 
“acidentes de trânsito”, “trauma”, “papel do enfermeiro”, “proposta de educação”, 
“apoio psicossocial”, “educação em saúde”. Foram levantados 508 títulos dos quais 
foram selecionados 34 textos de interesse da pesquisa considerando o período de 
2012 a 2016. Resultados e discussões: Diante de trauma, o enfermeiro tem 
essencial relevância, não somente no tratamento de lesões físicas, mas capaz de 
promover melhorias atuando nas necessidades de apoio sócio emocional das 
vítimasde acidentes de trânsito e de seus familiares. Na proposta de educação, 
possui qualificação plena para a conscientização quanto aos reflexos físicos e 
psíquicos das imprudências objetivando amenizar os resultados negativos na sua 
comunidade.  

Descritores. Acidentes de trânsito. Trauma. Papel do enfermeiro. Proposta 
de educação. Apoio Psicossocial. Educação em Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

O transporte terrestre é essencial por possibilitar locomoção, mas associado à 

urbanização incontrolada e mal planejada contribui para o aumento dos Acidentes 

de Transporte Terrestre (ATT) que vem se tornando um grave problema de saúde 

pública (ZABEU, 2012). Representam um alto custo para o país e assumem uma 

posição estatística alarmante com um alto índice de mortes prematuras e perda da 

qualidade de vida (IPEA, 2014). Diariamente, ocorrem 14 mil mortes diárias por ATT 

no mundo (National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), 2012). 

Além de medidas preventivas, a OMS orienta os países na melhoria à 

assistência pós-acidente para as vítimas e na execução de intervenções que visam 

o comportamento do usuário tais como a criação e aplicação de leis relativas aos 

principais fatores de risco e sensibilização do público através de ações educativas 

(OMS, 2013). 

 

http://loja.grupoa.com.br/autor/national-association-of-emergency-medical-technicians-naemt.aspx


MÉTODOS 

Pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) para os descritores “acidentes de trânsito”, “trauma”, “papel 

do enfermeiro”, “proposta de educação”, “apoio psicossocial”, “educação em saúde” 

“acidentes de trânsito. Foram levantados 508 títulos dos quais foram selecionados 

34 textos de interesse da pesquisa considerando o período de 2012 a 2016. 

DESENVOLVIMENTO 

Em recente publicação sobre morbimortalidade por ATT, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) mostra que 1,25 milhões de pessoas morrem,sendo 

metade delas usuários vulneráveis que são pedestres, ciclistas e motociclistas. No 

Brasil, foram registrados 23,4 óbitos por 100 mil habitantes e comparando aos 

países da América do Sul, o Brasil ocupou, neste mesmo ano, o primeiro lugar 

(OMS, 2013). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Para National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT)  os 

transtornos causados pelo trauma, de um modo geral, podem ser amenizados:  

“A solução de longo prazo para o problema do 

trauma é a prevenção... A prevenção de acidentes 

envolve o treinamento em casa, na escola e no 

trabalho, reforçado para constantes apelos por 

segurança na mídia, recursos de primeiros socorros 

e reuniões públicas, além de inspeções e 

fiscalizações por agências reguladoras.” (National 

Association of Emergency Medical Technicians 

(NAEMT) p.12). 

Dentro dos princípios legais da profissão, regulamentada pela Lei 7.498/ 86, a 

área da enfermagem, considerando a prática social, também atua na ação educativa 

visando prevenção e o profissional enfermeiro tem capacidade técnica plena para 

intervir nos principais problemas em sua comunidade a fim de minimizar os agravos 

decorrentes das situações de risco que nela tramitam (JUNIOR, 2011).  
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