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Objetivo: Prestar orientações à comunidade sobre formas de prevenção de acidentes na
infância, acidentes domésticos e de trânsito, esclarecer como funcionam os serviços de
emergência da região, destacando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) e o Corpo de Bombeiros, e sensibilizá-la acerca da importância de não se
passar trotes. Metodologia: As ações educativas foram feitas através do
desenvolvimento e apresentação de peças teatrais e palestras, sendo o público alvo:
estudantes, professores, disciplinares e diretores das Escolas de Ensino Médio e pais de
alunos.  O projeto foi realizado no segundo semestre de 2008 em escolas públicas do
município de Ipatinga, por acadêmicas do curso de enfermagem, juntamente com o
professor que ministrava a disciplina de Primeiros Socorros no Unileste-MG. 
Resultados: Nos dias marcados para realização das atividades do projeto, o público a
ser atingido se mostrou interessado e interagido com a proposta de trabalho. Foi aberto
ao final das apresentações das palestras e das peças teatrais um debate para
esclarecimentos de eventuais dúvidas, percebendo-se que as informações transmitidas
contribuíram para um entendimento maior da população sobre o fato de que a
sobrevivência das vítimas por vezes, está diretamente associada ao tempo decorrido
entre o momento do evento e o acionamento correto dos serviços de emergência e que
mudanças no lar e atitudes responsáveis no trânsito podem evitar acidentes e danos. 
Conclusão: É fundamental o desenvolvimento de atividades educativas que sensibilize
a comunidade para que esta repense sobre suas atitudes e adote medidas que
minimizem os acidentes de trânsito e domésticos, além de favorecer o melhor
funcionamento dos serviços de Urgência e Emergência.
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