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RESENHA 
No Brasil, 4,7 mil crianças morrem e outras 125 mil são hospitalizadas anualmente, vítimas de 
acidentes de trânsito, afogamentos, quedas, queimaduras, entre outros. De acordo também com o 
Ministério da Saúde (2010), os acidentes são a principal causa de mortes de crianças e 
adolescentes entre 1 e 14 anos. Pesquisas indicam que 90% destas mortes poderiam ter sido 
evitadas, através da adoção de comportamentos seguros, difusão de informação e ações 
multidisciplinares. O trânsito desponta como um dos principais vilões: 40% das mortes de crianças 
e adolescentes são causadas por acidentes de trânsito, seja da criança pedestre seja como 
ocupante de veículo ou ciclista. Pela sua letalidade, é fundamental que ações de sensibilização e 
formação envolvam tanto a sociedade como um todo como também os profissionais da área do 
trânsito. O objetivo do curso é sensibilizar, formar e empoderar multiplicadores e parceiros 
estratégicos para implantação de ações em prol da prevenção de acidentes no trânsito com 
crianças e adolescentes até 14 anos. O curso foi desenvolvido totalmente online e é constituído de 
8 aulas. Para concluir o curso, os participantes desenvolvem atividades a serem executadas em 
suas comunidades. No ano de 2011, foram realizadas quatro turmas do curso CRIANÇA SEGURA 
no Trânsito. 800 profissionais de trânsito, educação, sociais, de saúde e de outras áreas 
participaram dos cursos. Esses profissionais estão em todos os Estados do Brasil e 80% são 
mulheres. Quase 40% têm idade entre 31 e 40 anos e 71% têm ensino superior completo. Em 
2012, foram quatro turmas com 550 profissionais de diversas áreas. Participaram 25 Estados do 
Brasil e o Distrito Federal. A maioria dos participantes é do sexo feminino (76%). Os resultados 
obtidos ao logo desses dois anos: 27.910 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, 
beneficiadas indiretamente pelas ações de multiplicação.  
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INTRODUÇÃO 
Todos os anos, 830 mil crianças com idade até 14 anos morrem vítimas de acidentes em todo 
mundo. A previsão da OMS – Organização Mundial da Saúde é ainda mais preocupante: o número 
de mortes de crianças irá crescer dramaticamente em decorrência de mudanças no ambiente e no 
aumento da exposição ao risco. No Brasil, 4,7 mil crianças morrem e outras 127 mil são 
hospitalizadas anualmente (DATASUS/Ministério da Saúde, 2010), vítimas de acidentes de 
trânsito, afogamentos, quedas, queimaduras, entre outros. De acordo com o Ministério da Saúde, 
os acidentes são a principal causa de mortes de crianças e adolescentes entre 1 e 14 anos. As 
estatísticas indicam ainda que, para cada morte, há em média 4 crianças que convivem com graves 
sequelas físicas e emocionais. Porém, pesquisas indicam que 90% destas mortes poderiam ter 
sido evitadas, através da adoção de comportamentos seguros, difusão de informação e ações 
multidisciplinares. Mais do que fatalidades, os acidentes são previsíveis e evitáveis. Neste 
contexto, o trânsito desponta como um dos principais vilões: 40% das mortes de crianças e 
adolescentes por acidentes são causadas no trânsito, seja no contexto da criança pedestre, seja 
como ocupante de veículo ou ciclista. Pela sua letalidade junto a esta faixa etária, é fundamental 
que ações de sensibilização e formação envolvam tanto a sociedade como um todo, como também 
os profissionais da área do trânsito. Torna-se evidente que ações de prevenção de acidentes com 
crianças e adolescentes até 14 anos devem considerar o trânsito como um tema prioritário para 
ações de sensibilização e formação de multiplicadores. Assim, instrumentalizar diferentes atores 
sociais para o desenvolvimento de ações de educação para o trânsito junto a crianças e 
adolescentes, além dos adultos responsáveis por estes, faz-se essencial no cenário brasileiro Além 
disso, é importante considerar outras ações de prevenção neste setor, como melhorias ambientais, 
de acordo com a necessidade de cada comunidade, que possam reduzir o número de 
atropelamentos, melhorando, por exemplo, as condições de mobilidade nas ruas, com a reforma ou 
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diversos atores sociais saibam avaliar as necessidades em sua comunidade, desenhando um 
Plano de Ação, articulando parcerias e encaminhamentos que viabilizem estas melhorias. 
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CONCLUSÕES 
Como parte da formação de multiplicadores para a prevenção de acidentes no transito com 
crianças e adolescentes, foi desenvolvido e realizado o curso CRIANÇA SEGURA online no 
Transito. Nos últimos dois anos (2011-2012), foram realizados oito turmas do curso. 1.350 
profissionais de trânsito (15%), educação (49%), social (4%), de saúde (15%) e de outras áreas 
(17%) participaram dos cursos. Esses profissionais estão em todos os Estados do Brasil e 80% são 
mulheres. Quase 40% têm idade entre 31 e 40 anos e 71% têm ensino superior completo. Os 
principais resultados obtidos foram quase 28.000 pessoas beneficiadas indiretamente pelas ações 
de multiplicação da mensagem. É sabido que a sensibilização e o empoderamento poderão ter 
reflexos nas condições do trânsito no Brasil num médio e longo prazo, além de reverter em mais 
crianças e adolescentes salvos. 
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