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As causas externas, acidentes e violências, se configuram como um problema 
atual responsável por altas taxas de morbimortalidade no mundo. Devido ao 
crescente número de internação, invalidez e morte por acidentes de trânsito, o 
mesmo encontra-se em evidência e tornou-se foco de medidas preventivas. O 
estudo teve por objetivo relatar a experiência vivenciada por integrantes de uma 
Liga Acadêmica Multiprofissional em Urgência e Emergência durante ações 
educativas em segurança no trânsito. Estudo descritivo do tipo relato de 
experiência vivenciados nas atividades da Liga Acadêmica Multiprofissional em 
Urgência e Emergência da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A ação foi 
desenvolvida junto ao Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital de 
Emergência Doutor Daniel Houly (HEDH) localizado no município de Arapiraca-AL 
em maio de 2016 com pacientes, acompanhantes e profissionais nos espaços 
internos do HEDH e com motoristas e motociclistas em rodovia próxima ao 
hospital. Utilizamos panfletos, broches, placas, cartazes e faixas, sendo alguns 
produzidos pela equipe, visando dinamizar as atividades. As ações surgiram 
como uma intervenção local ao movimento Maio Amarelo e motivado devido ao 
alto índice de acidentes na faixa de pedestres localizada em frente ao HEDH. 
Inicialmente, as ações foram realizadas nos corredores do hospital e sala de 
espera com os acompanhantes, profissionais e pacientes que estavam 
aguardando atendimento. Abordamos as condutas no trânsito, bem como os 
dados referentes à morbimortalidade; sanamos dúvidas e salientamos a 
importância da participação e conscientização individual e coletiva para um 
trânsito seguro. Em seguida, fomos à rodovia próxima ao hospital sensibilizar os 
motoristas e motociclistas por meio de faixas, distribuição de panfletos e 
orientações. A educação para o trânsito é fundamental, à medida que informa e 
conscientiza a população para a construção de comportamentos que priorizem a 
própria segurança e a do coletivo. 
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