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AÇÃO MAIO AMARELO, “NO TRANSITO O SENTIDO É A VIDA”: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Resumo: Os acidentes de trânsito no Brasil se configuram como uma
importante causa de morte quando se fala de óbitos relacionados à causas
externas e além do óbito causa grandes impactos, tais como: sequelas, gastos
para o sistema público de saúde e sofrimento tanto para vítima quanto para os
familiares. Diante dessa realidade, faz-se necessário o uso de estratégias que
visem a redução desses acidentes e consequentemente de suas sequelas.
Dentre essas podemos citar o Maio Amarelo que traz ações de conscientização
no trânsito e realização do balanço sobre a segurança no trânsito. Este surgiu
em 2011 quando a Organização das Nações Unidas (ONU), decretou a Década
de Ação para Segurança no Trânsito. Objetivou-se relatar a experiência da
realização de uma ação relacionada ao maio amarelo, que foi proposta pela
Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Terapia Intensiva (LAEETI).
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de
experiência. A ação foi realizada dia 24 de maio de 2019 pelos membros da
liga acadêmica em praças da cidade de Crato-CE. O movimento foi dividido em
grupos, cada um responsável por uma estação, localizados nos sinais de
trânsito da Praça São Vicente, Praça da Sé e Praça Alexandre Arraes
(Bicentenário). Foram utilizadas metodologias ativas como panfletos acerca
dos objetivos do maio amarelo, além de faixas e cartazes com intuito de
chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no
trânsito em todo o mundo. Foi estimulado a realização de práticas seguras no
trânsito tanto pelos condutores de veículos, quanto pelos pedestres, tais como:
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o uso correto de capacete, cinto de segurança, à atenção para a sinalização de
trânsito, o uso de bebidas alcoólicas e aparelhos eletrônicos enquanto dirige, o
uso da faixa de pedestres, tudo isso com intuito de prevenir e diminuir os riscos
para acidentes. O processo de educação no trânsito foi possível através da
sensibilização e a disseminação dos conhecimentos relacionados a práticas
seguras nesse meio. Pode-se observar portanto, que há um certo
conhecimento pela população em relação à medidas de segurança, porém, no
que se refere a políticas públicas pudemos identificar uma carência de medidas
a nível local, que visem estimular à todas as pessoas envolvidas nesse
processo, sejam condutores ou pedestres, a conscientização para optarem
pelo trânsito seguro como uma forma de prevenir e diminuir os acidentes de
transito.
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