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Objetivo: Promover a educação no trânsito e contribuir com estudos sobre os
comportamentos dos motociclistas viabilizando o delineamento das medidas mais
eficazes para prevenção de acidentes. Metodologia: Realizou-se oficina educativa para
colaboradores do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UnilesteMG),
Coronel Fabriciano, que utilizavam a motocicleta no percurso da casa para o trabalho e
vice-versa. As atividades foram desenvolvidas pelos discentes e docentes dos cursos de
Engenharia de Segurança do Trabalho, Enfermagem do Trabalho e Engenharia
Sanitária Ambiental. Sistematizou-se discussões quanto à legislação de trânsito,
manutenção preventiva e corretiva, o uso correto e importância dos equipamentos de
segurança. O evento contou com a participação de 21 funcionários, sendo aplicada
entrevista estruturada visando a identificação quanto à prevalência de comportamento
de risco.  Resultados: Verificou-se 85,7% dos entrevistados pertenciam ao sexo
masculino, sendo que 76,2% estavam na faixa etária entre 18 até 29 anos. Ressalta-se
que diversos estudos indicam que os jovens do sexo masculino correspondem ao grupo
com maior incidência de acidentes de trânsito. Além disso, foram identificados
diversos comportamentos de risco, tais como a utilização de pneus fora dos padrões de
uso apontada por 57,1% dos entrevistados. Os resultados sugeriram associação com a
prevalência quanto ao envolvimento de acidentes de trânsito indicada por 66,7% dos
colaboradores. Identificou-se que 4,8% dos participantes utilizavam o capacete sem
jugular e engate. Vale destacar que a utilização inadequada daquele equipamento de
proteção implica em agravamento das lesões quando da ocorrência de sinistros. 
Conclusão: Os dados coletados explicitaram a importância de trabalhos educacionais
pertinentes ao trânsito direcionados para os atores sociais, seja por parte de instituição
de ensino superior, pelos órgãos competentes ou pela sociedade civil em geral.
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