
1 
 

 
 

PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TRÂNSITO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ– PIAUÍ 
 
 

Promoting health in the transit of Our Lady of Nazareth-Piauí. 
 
 

Derivaldo Fortes Alcantara¹ , Isabel Cristina de Paula Oliveira² 

 

 

¹Bacharel em Enfermagem, Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental do município de Nossa 

Senhora de Nazaré – Piauí. 

 

 

²Bacharel em Odontologia, Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a distância, 

Especialista em Ortodontia; Especialista em Gestão em Saúde; Especialista em Saúde Coletiva e 

Saúde da Família . 

 

 

Endereço para correspondência: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS/UFPI: Campus Ministro Petrônio Portela S/N, Bairro Ininga, 

Teresina/PI. Contato: (86) 98102-6986.  E-mail: derivaldoalcantara@hotmail.com 

 

 

RESUMO 

 

A saúde significa o estado de normalidade de funcionamento do organismo humano. Ter saúde é 

viver com boa disposição física e mental. Além da boa disposição do corpo e da mente, a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) inclui na definição de saúde, o bem-estar social entre os indivíduos. 

A coletividade é responsável pelo desenvolvimento harmonioso entre seus membros, e através de 

ações pensadas e bem definidas se alcança resultados grandiosos. A educação é uma porta para que 

o sujeito desenvolva suas habilidades e capacidades no que diz respeito à sua conduta crítica sobre 

os assuntos diversos que se encontram inseridos dentro do universo. Por meio dela, o ser humano 

entra em contato com uma série de acontecimentos e situações que facilitarão sua vida durante todo 

o percurso de sua existência.  Diante deste fato, a educação em saúde, de forma permanente e 

continuada, se apresenta como a porta de entrada para a sensibilização da sociedade, no propósito 

de diferenciar o certo do errado, do que é direito e do que é dever. Diante disso, este projeto de 

intervenção tem como objetivo geral diminuir os acidentes de trânsito na cidade de Nossa senhora de 

Nazaré.  

 

Descritores: Acidentes de trânsito, Educação Permanente, Educação em Saúde.   
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SUMMARY 
 

 
 
Health means the state of normal functioning of the human organism. To have health is to live in good 
physical and mental disposition. In addition to the good disposition of the body and mind, the WHO 
(World Health Organization) includes in the definition of health, the social welfare among individuals. 
The collective is responsible for the harmonious development of its members, and through thoughtful 
and well-defined actions one achieves great results. Education is a door for the individual to develop 
his abilities and abilities with respect to his critical behavior on the diverse subjects that are inserted 
within the universe. Through it, the human being comes into contact with a series of events and 
situations that will facilitate his life throughout the course of his existence. Faced with this fact, health 
education, in a permanent and continuous way, presents itself as the gateway to society's awareness, 
in order to differentiate right from wrong, from what is right and what is duty. In view of this, this 
intervention project has as general objective to reduce traffic accidents in the city of Nossa Senhora 
de Nazaré. 
 
 
Descriptors: Traffic Accidents, Lifelong Learning, Health Education. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país de grande extensão territorial, povos com várias diversidades, dentre elas 

temos as culturais, religiosas, dentre outras. Inúmeros são as dificuldades enfrentadas ao longo dos 

tempos por nossos governantes, vários setores ganham atenção diferenciada, entre eles podemos 

destacar a saúde, a educação e a segurança pública. Estes três setores devem ser trabalhados em 

parceria, pois um está ligado diretamente ao outro, como a própria história nos remete a isso. A 

história do povo brasileiro é baseada em lutas, onde podemos dar destaque a saúde pública que vem 

ao longo dos anos ganhando fortalecimento através do Sistema Único de Saúde ( SUS ), que foi 

ofertado ao povo brasileiro através da Constituição Federal de 1988, com a criação da Lei Orgânica 

da Saúde, Lei 8080/90, que traz ao povo a garantia de atendimento de forma justa, igualitária e 

democrática( BRASIL, 2006 ). 

O município de Nossa Senhora de Nazaré-Piauí fica localizado na região norte do estado do 

Piauí, distante aproximadamente 120Km da capital Teresina. Possui uma população de 4.560 

habitantes distribuídos em 1.540 residências (IBGE, 2010). No mesmo existem 15 Escolas, sendo 14 

municipais e uma estadual que se dividem entre zona urbana (3) e rural (12) sob a responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Educação e 5° Regional de Educação, com sede em Campo Maior. No 

município existem 2 (duas ) Equipes de Estratégia de Saúde da Família que se dividem entre a zona 

urbana e rural, com atendimentos domiciliares e nas Unidades Básicas de saúde do município, que 

tem 1 ( uma ) na sede e 2 (duas ) na zona rural. O município de Nossa Senhora de Nazaré possui um 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família ( NASF ), que com uma equipe multidisciplinar traz um 

verdadeiro suporte ao município, tem um setor de Vigilância em Saúde, composto por Vigilância 

Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e os Agentes Comunitários de Endemias, e o Programa Saúde 

na Escola ( PSE ). 
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 Enfatiza-se que uma situação problema observada no município é o elevado número de 

menores conduzindo veículos automotores em Nossa Senhora de Nazaré-PI, que gera um grande 

número de acidentes de trânsito. Desta forma, este projeto de intervenção pretende diminuir os 

acidentes de trânsito no município, através de ações da Educação em Saúde. Para isso, um plano 

operativo será implantado com a intenção de conscientizar na população a noção de cidadania, 

através de ações de promoção e prevenção da saúde e sobre os riscos de jovens menores de 18 

anos conduzirem veículos automotores. 

 
2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil é o maior sistema de saúde pública do mundo, 

sendo universal e gratuito em todos os setores de atuação. O projeto de saúde brasileiro é um 

exemplo para várias nações do mundo, onde programas brasileiros, como as coberturas vacinais e 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), dentre outros, são bem referenciados 

(BRASIL, 2006).  

 O SUS deu a palavra “saúde” um conceito ampliado, com foco na promoção, proteção e 

recuperação da saúde, não se limitando, apenas, ao tratamento de doenças. Neste sentido, o 

Sistema Único de Saúde, representa a interação entre várias instituições com um objetivo em comum, 

levando o foco central na padronização de uma doutrina e deu uma organização que deve ser comum 

em todo o Brasil, nas três esferas do poder (BRASIL, 1988). 

 Na vertente da saúde e da educação, foram criadas estratégias para introduzir o segmento 

de educação em saúde, em forma de política pública, com ações efetivas e diferentes da parte 

didático-pedagógico. Esse trabalho se dar de forma permanente e continuada. O SUS e a saúde 

coletiva têm características profundamente brasileiras, por decorrência dessas particularidades, as 

políticas de saúde e as diretrizes curriculares nacionais buscam inovar na formação de profissionais 

da área, propondo aos mesmos, articulações entre ensino, trabalho e cidadania (BRASIL, 2005). 

 De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,25 milhão de 

pessoas morrem, no mundo, por ano em acidentes de trânsito, e desse total metade das vítimas são 

pedestres, ciclistas e motociclistas.
 
Um dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 

2030 é sobre segurança no trânsito, que prevê reduzir para a metade o número global de mortes e 

lesões causadas por acidentes de trânsito até 2020(OMS, 2015).  
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3. PLANO OPERATIVO 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA: O elevado número de menores conduzindo veículos automotores em Nossa 

Senhora de Nazaré-PI, gerando um grande número de acidentes de trânsito. 

OBJETIVO GERAL: Diminuir os acidentes de trânsito na cidade de Nossa Senhora de Nazaré- PI, através 

de ações da Educação em Saúde. 

 

 

OBJETIVOS AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

PRETENDE-

SE 

META PRAZO RESPONSÁVEIS 

Descrever as ações a 
serem desenvolvidas 
pela secretaria Municipal 
de Saúde de Nossa 
Senhora de Nazaré 
através do setor de 
Vigilância em Saúde, 
descrever também as 
ações a serem 
desenvolvidas pelas 
secretarias de educação, 
Assistência Social e 
demais parceiros para o 
enfrentamento dessa 
problemática; 
  
 

•  Roda de conversa 
com toda a equipe da 
secretaria municipal 
de saúde. 
•  Reunião com os 
Agentes de Saúde e 
os Agentes de 
Endemias 
•  Reunião conjunta 
com as equipes das 
outras secretarias 
parceiras para 
detalhamento das 
ações e as metas. 
•  Oficinas temáticas. 

Esclarecer 

os pontos a 

serem 

trabalhados 

e a definição 

dos 

afazeres. 

 80%. Curto 

prazo 

•  Pesquisador; 
•  Secretaria de 

saúde; 
•  Secretaria de 

educação 
•  Secretaria de 

assistência social. 
 

Identificar os fatores 

facilitadores e os fatores 

dificultadores do 

desenvolvimento das 

ações de combate aos 

danos causados à 

população em 

decorrências dessa 

problemática; 

•      Reunião com os 
profissionais das 
equipes de saúde da 
família, fazendo um 
levantamento dos 
locais vulneráveis; 
•      Reunião com os 
Agentes 
Comunitários de 
Saúde, orientando e 
capacitando os 
mesmos. 
•      Reunião com a 
secretaria de 
educação e 
assistência social; 
•      Reunião com o 
setor da segurança 
pública; 
•      Roda de conversa 
coletiva com todos os 
envolvidos, 
mostrando os dados 
levantados nas 
reuniões em 
separado. 

Dar um 

maior 

dinamismo 

ao trabalho, 

com ações 

pertinentes. 

 100%   Curto 

prazo 

• Pesquisador; 
•  Secretaria de 

saúde; 
•  Segurança 

pública; 
•  Secretaria de 

educação; 
•  Secretaria de 

assistência social. 
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Discutir como essas 
ações, a noção de 
cidadania, ações de 
promoção e prevenção 
da saúde, podem 
contribuir para a 
promoção da saúde. 
 

•      Audiência pública 
com a presença de 
representantes de 
todos os setores da 
sociedade, com 
representantes do 
executivo, legislativa 
e da sociedade. 
•      Roda de conversa 
onde será mostrado 
os dados do que foi 
feito e os pontos a 
serem intensificadas 
as ações. 
•      Palestras nas 
escolas: 
•      Reunião com os 
Agentes 
Comunitários de 
saúde. 
•      Oficinas 
temáticas. 

 

Tornar claro 

os objetivos 

a serem 

alcançados 

e dar ao 

cidadão a 

noção do 

que é esse 

trabalho. 

90%.  Longo 

prazo 

•  Pesquisador; 
•  Prefeitura 

Municipal de 
Nossa Senhora de 
Nazaré ( 
secretarias de 
saúde, educação, 
assistência social 
e outras.; 

•  Igreja católica; 
•  Igrejas 

evangélicas; 
•  Polícia militar e 

civil; 
•  Câmara de 

vereadores; 
•  Sindicatos e 

associações 
 

Conscientizar a 

população a noção de 

cidadania, através de 

promoção e prevenção 

da saúde, sobre o 

problema de jovens 

menores de 18 anos 

conduzirem veículos 

automotores. 

• Campanhas 
educativas nas 
escolas e 
comunidade; 

• Ações de cidadania; 
• Criação do Dia “D” 

municipal de luta 
contra os acidentes 
de trânsito; 

• Inserir o assunto 
nas disciplinas 
escolares; 

• Reunião com os 
sindicatos rurais; 

• Reunião com as 
associações; 

• Durante as 
reuniões, promover 
oficinas, palestras, 
e outros meios de 
propagação; 

 
 

Tornar a 

população e 

os 

profissionais 

envolvidos 

em cidadãos 

cada vez 

mais 

conscientes 

e capazes 

de discernir 

sobre os 

deveres e os 

direitos. 

80% 
 

Longo 

Prazo 

• Pesquisador 
• Prefeitura 

municipal de 
Nossa Senhora de 
Nazaré ( 
secretarias de 
saúde, educação, 
assistência social 
e outras.; 

• Igreja católica; 
• Igrejas 

evangélicas; 
• Polícia militar e 

civil; 
• Câmara de 

vereadores; 
• Sindicatos e 

associações. 
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4. PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO  

 

O Projeto de Intervenção será executado durante todo o ano de 2019, inicialmente na zona 

urbana do município de Nossa Senhora de Nazaré, onde será realizado um processo de 

documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos 

auxiliares que serão executados. O Projeto será coordenado pelo pesquisador, com o apoio das 

secretarias municipais de saúde, educação, assistência social, Polícia Militar do Estado do Piauí e 

demais parceiros que compõe o serviço público municipal, como também com a colaboração da 

sociedade civil organizada.  

 O funcionamento do projeto se dará através de acompanhamento de ações desenvolvidas em 

todos os setores da administração pública, participando de ações individuais nas visitas domiciliares, 

bem como em ações coletivas, com palestras e mobilizações acerca do trânsito do município, 

fazendo campanhas educativas através de palestras e blitzs organizadas pela Polícia Militar e das 

ações do Programa Saúde nas Escolas, que será o foco central de atendimento, pois o projeto buscar 

reduzir o número de acidentes com veículos automotores, principalmente com o envolvimento de 

adolescentes, trabalho esse voltado na educação em saúde, de forma continuada. 

 O setor de Vigilância em Saúde do município dará o suporte necessário para a realização 

destas ações, preconizando as determinações do ministério da saúde, que é o diminuir, ou até 

mesmo eliminar todos os riscos, que possam afetar a saúde de toda a população. Dados serão 

coletados nas UBS, em conversas com as ESF e também será dado um enfoque importante no 

serviço do Agente de Saúde, que lidam diariamente com as famílias e são os conhecedores da 

verdadeira realidade das famílias, mostrando com mais clareza as vulnerabilidades e os riscos 

potenciais. Ficando a responsabilidade de mostrar a cada semestre os resultados obtidos, com foco 

especial no que precisa ser melhorado. 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

 Os resultados a serem alcançados com este projeto de intervenção trarão melhoria na 

qualidade de vida de toda a comunidade, mostrarão ainda que o trabalho realizado pelos entes 

municipais nos diversos setores da administração pública, podendo trazer inúmeros benefícios, se 

aliados com a colaboração da sociedade e uma boa mobilização e capacitação dos profissionais que 

compõe o quadro de servidores do município de Nossa Senhora de Nazaré. 

  O trabalho de educação permanente e continuada busca alcançar resultados favoráveis 

com a parceria com a rede municipal de educação, onde se deve sustentar a proposta de se ter uma 

escola promotora de saúde, com base teórica e prática, tornar o ambiente escolar o melhor possível, 

propiciando um bom desenvolvimento físico, social, intelectual e cultural a toda a comunidade 

escolar. Para isso, torna-se necessário a participação conjunta dos profissionais de saúde, da 
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educação, da assistência social e da comunidade em geral, no sentido de conhecer melhor a 

temática de cada escola e atuar de forma mais específica  e eficaz na construção de um ambiente 

escolar tranquilo, abordando temas como o trânsito, propondo que seja trabalhado anualmente nas 

escolas do município, transformando os jovens em multiplicadores do conhecimento. 

 Este projeto de intervenção traz importante contribuição para a saúde e segurança pública, 

mostrando que o universo do atendimento pode atingir os mais diversos segmentos, desde os que 

buscam as Unidades Básicas de Saúde, indo até as escolas, onde está inserida uma grande parte 

da sociedade que necessita de uma atenção especial e é carente, muitas vezes, de políticas 

públicas e, que com este conhecimento adquirido possa chegar aos mais variados lares do 

município. É fundamental que todos os profissionais de saúde e educação estejam com o olhar 

voltado para os problemas que atingem a toda a comunidade, cientes de suas responsabilidades e 

adequados às ações de prevenção e promoção da saúde. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento de Atenção Básica.  

2. BRASIL.  Política Nacional de Atenção Básica. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde/Departamento de Atenção Básica. 2017. 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Diretrizes do Nasf - Núcleo de Apoio a Saúde da Família / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005. 

5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Populacional 2010. 29 de novembro 

de 2010. 

6. Organização Mundial de Saúde, 2009. 

 


