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Objetivo: Explicitar a importância de investimentos em segurança veicular como fator
regulador no controle das perdas socioeconômicas decorrentes dos acidentes de
trânsito.

 Metodologia: O instrumento para a coleta de dados foi um questionário, respondido de
maneira anônima a partir do consentimento livre e esclarecido, de forma verbal. As
perguntas abordaram assuntos relacionados à utilização e importância dos dispositivos
de segurança veicular. A população de estudo foi composta por 185 (cento e oitenta e
cinco) graduandos em engenharia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
(UNILESTE – MG).  Resultados: No Brasil, as taxas de mortalidade e de gravidade
dos acidentes de trânsito constituem-se na principal causa de mortalidade, morbidade,
lesões e incapacidades graves para a população na faixa etária até trinta e cinco anos.
Neste trabalho, a população de estudo era composta por 74% de jovens graduandos
com até trinta anos. Os resultados mostraram que aproximadamente 30% dos
entrevistados optavam por veículos que dispunham apenas dos equipamentos de
segurança veicular obrigatórios. A opção encontrava-se atrelada principalmente à
questão do custo do veículo. Outro fator contributivo referiu-se ao desconhecimento
quanto à função dos dispositivos de proteção. Exemplificando, o encosto de cabeça em
todos os bancos foi apontado exclusivamente como fator de conforto por 15% dos
participantes da pesquisa. Vale destacar que o referido dispositivo é importante para
evitar o traumatismo por chicotada na região cervical nas colisões veiculares. Além
disso, 70% dos entrevistados classificaram o cinto de segurança como desconfortável.
Explicitando, a necessidade de avanços quanto ao atendimento dos requisitos
ergonômicos pelos fabricantes de veículos. Conclusão: Com base nos resultados
obtidos, conclui-se que a população precisa ser esclarecida quanto à importância dos
dispositivos de segurança veicular. Além disso, ações devem ser pensadas e aplicadas
em relação à legislação que abrange os fabricantes, tornando obrigatória a venda de
veículos que atendam  aos requisitos de segurança.
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