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Resumo A partir da lei municipal nº 12.049/2004 exigindo a Notificação Compulsória dos 
Acidentes com Motocicletas em Campinas, foi desencadeada pela Secretaria Municipal de Saúde 
uma ação intersetorial para a construção do decreto de regulamentação da referida lei, constituindo-
se um grupo de trabalho formado pelos representantes dos órgãos: Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Transportes/Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - Emdec, 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo – FUNDACENTRO e a Câmara Municipal de Campinas, que 
avançou no seu objetivo buscando a construção de um programa de ação, de forma participativa. 
Foram realizadas duas grandes ações: um seminário, em julho de 2005, aberto à sociedade, com foco 
nos motociclistas profissionais (motoboys), com o tema “A Vida sobre Duas Rodas: Reduzir Riscos 
e Danos” e uma oficina de trabalho, de dois dias, em agosto de 2005 com órgãos e entidades 
interessadas, para construção do programa de ação intersetorial no município de Campinas. 
No decreto nº 15.399/2006, que regulamentou a notificação compulsória, consta o anexo I que cria o 
programa “Vida sobre Duas Rodas: Reduzir Riscos e Danos”, com quatro eixos de ação: saúde, 
transporte e trânsito, trabalho e educação, sob coordenação das Secretarias Municipais de Saúde e 
Transportes, caracterizando a ação intersetorial com importantes desdobramentos para todos os 
envolvidos. 
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“A VIDA SOBRE DUAS RODAS: REDUZINDO RISCOS E DANOS” 
UMA AÇÃO INTERSETORIAL 

 
 
1. Introdução 
 
O município de Campinas apresenta estimativa de 1.059.420 habitantes e da frota de 548.000 veículos, 
sendo 71.000 motocicletas, que representam 13% da frota geral e tem uma das  principais causas de 
morbimortalidade aquelas decorrentes dos acidentes de trânsito nas vias municipais envolvendo as 
motocicletas. Com o aumento crescente e expressivo dos acidentes de trânsito principalmente a partir 
do ano de 2003, envolvendo jovens, na faixa etária de 15 a 34 anos, com motocicleta, perde-se a vida 
em um momento de grande fase produtiva, demandando serviços às unidades de urgência e 
emergência, acarretando grande ocupação nos leitos hospitalares, além de enormes custos à sociedade 
brasileira, em termos pessoais, econômicos, trabalho e saúde.  

A partir da Lei Municipal nº 12.049/2004, que estabelece a notificação compulsória dos acidentes com 
motociclistas em Campinas, foi desencadeada pela Secretaria Municipal de Saúde uma ação 
intersetorial para a construção do decreto de regulamentação da referida lei, constituindo-se um grupo 
de trabalho formado pelos representantes dos órgãos: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Transportes/Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC, Fundação 
Jorge Duprat Figueiredo – FUNDACENTRO e a Câmara Municipal de Campinas, que avançou no seu 
objetivo buscando a construção de um programa de ação, de forma participativa. 

Para a construção do decreto organizamos primeiro um seminário aberto a todos os interessados, em 
que tivemos expressiva participação, onde foi apresentada a situação de Campinas das conseqüências 
para a saúde física e social, o ponto de vista das relações de trabalho e ainda a visão dos representantes 
da categoria profissional. Esse seminário teve como objetivo buscarmos um referencial comum de 
informação para o grupo. 

A etapa seguinte foi a organização de uma oficina de 
trabalho de dois dias com representantes de várias 
entidades, fazendo interface com a problemática e teve 
como objetivo construir os eixos de um programa de 
ação que foi materializado no decreto 15.399/06, o qual, 
além de regulamentar a Notificação Compulsória de 
Acidentes com Motociclistas, cria em seu artigo 7º o 
Programa “A VIDA SOBRE DUAS RODAS: 
REDUZINDO RISCOS E DANOS” e em seu anexo II 
define os quatro eixos de atuação do programa que 
deverá ser coordenado pelas Secretarias Municipais de 
Saúde e Transportes. 

Figura 1 - Logomarca do programa 
A Vida sobre Duas Rodas 

Os eixos são: 
Eixo I - Saúde ; 
Eixo II -Transporte e Trânsito; 
Eixo III - Trabalho; 
Eixo IV - Educação e Comunicação Social. 
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2. Cenário da Situação no Município de Campinas 
 
A Emdec - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, responsável pela gestão do trânsito 
e transporte na cidade, utiliza-se de indicadores de acidentes em suas atividades, aprimorando cada vez 
mais, os registros de acidentes que são tratados sistematicamente, visando reproduzir a realidade da 
mobilidade da cidade. 
Passamos a seguir à demonstração gráfica ao longo dos últimos anos. 
Face o significativo crescimento de 163,0% da frota das motocicletas nos últimos onze anos (1995 a 
2006) e a taxa média anual de 10%, correspondendo a parcela em 2006 de 13% da frota geral, temos:  

Evolução da Frota das Motocicletas
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Gráfico 1 - Evolução da frota das Motocicletas 

 
Diante dos aumentos significativos nos anos de 2004 e 2005, respectivamente 34,7% e 39,6% e a sua 
continuação em 2006 de 8,6%, veja o gráfico 2. 

Evolução dos Acidentes envolvendo Motociclistas
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Gráfico 2 - Evolução dos Acidentes Envolvendo motociclistas 
Observamos a distribuição dos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas conforme a sua tipologia 
(com vítimas, sem vítimas e atropelamentos) em 2006.  
A cada 10 acidentes registrados envolvendo motocicletas, 7 acarretaram vítimas (feridos e fatais), 
gráfico 3. 

Acidentes de Trânsito Envolvendo Motociclistas
 por tipo - 2006

Atropelamentos
7% (217) Sem vítimas

30% (1004)

Com vítimas
63% (2112)

 
Gráfico 3 - Acidentes de Trânsito Envolvendo Motociclistas por Tipo - 2006 

 
 
 
Numa maior amplitude vemos que as vítimas fatais envolvendo motociclistas de 1995 a 2006, 
aumentaram em 200% e apresenta-se em alta desde 2004, 2005 e 2006, figura 4. 
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Gráfico 4 - Vítimas Fatais Envolvendo Ocupantes de Motocicletas 
 
 
 

              
 



                                         
 
 

Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP 5 
www.antp.org.br

 
 
Os motociclistas mortos no trânsito são predominantemente jovens. 92% das vítimas (33 pessoas) 
estão na faixa etária de 15 a 34 anos, figura 5. 
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Gráfico 5 - Percentuais dos Ocupantes de Motocicletas Mortos por Faixa Etária - 2006 

 
 
3. Objetivos e Eixos do Programa “A Vida Sobre Duas Rodas: Reduzindo Riscos e Danos” 
 
Objetivo: 
Redução da morbimortalidade provinda dos Acidentes de Trânsito e Violências com Motociclistas 
através da implantação e implementação de ações intersetoriais de Vigilância, Prevenção, Controle e 
Combate aos Acidentes de Trânsito e Violências. 
Os objetivos foram divididos em quatro eixos distintos e complementares, relativos à saúde, ao 
transporte e trânsito, ao trabalho e à educação e comunicação social, com ações específicas em cada 
um deles, conforme segue abaixo: 

Eixo I - Saúde  
1. Instituir a vigilância dos acidentes de motociclistas profissionais, implantando a sua notificação 

compulsória a partir de Unidades Sentinelas; 
2. Fazer o monitoramento de indicadores dos acidentes com motociclistas em geral, mediante o 

compartilhamento dos bancos de dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – 
EMDEC com os bancos de dados da Secretaria Municipal de Saúde; 

3. Realizar análise contínua da situação epidemiológica (morbimortalidade), empreendida a partir do 
sistema de notificação compulsória e do monitoramento de indicadores dos acidentes com 
motociclistas profissionais e motociclistas em geral; 
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4. Obter informação estratégica para o desenvolvimento do projeto, divulgando as informações 
decorrentes das análises epidemiológicas entre os profissionais envolvidos e a sociedade em geral; 

5. Desenvolver ações de intervenção no problema junto às empresas e a partir de entidades da 
categoria dos motociclistas profissionais, de acordo com os indicadores verificados pela vigilância 
dos acidentes. 

Eixo II - Transporte e Trânsito  
1. Coletar dados de acidentes de trânsito e vítimas fatais e compartilhar o banco de dados da EMDEC 

com a Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos de interesse do tema; 
2. Intensificar a fiscalização, monitoramento e controle da frota de veículos do Município; 
3. Providenciar os encaminhamentos necessários à regulamentação da motocicleta como veículo para 

transporte de cargas no município de Campinas; 
4. Priorizar os locais de maior índice de acidentalidade para executar ações de infraestrutura e 

sinalização. 

Eixo III- Trabalho 
1. Desenvolver ações interinstitucionais com vistas à formalização do mercado de trabalho dos 

motociclistas profissionais, estimulando o trabalho cooperativo; 
2. Colaborar na fiscalização do cumprimento da legislação relativa ao trabalho de motociclista 

profissional; 
3. Incentivar e participar do desenvolvimento de pesquisas para o conhecimento das condições de 

trabalho dessa população; 
4. Apoiar estudos para adequação do tempo de percurso e número de deslocamentos, considerando a 

distância, tipo de objeto transportado, as condições climáticas e de trânsito. 

Eixo IV- Educação e Comunicação Social 
1. Implantar ações educativas intersetoriais e interinstitucionais com foco na problemática do 

motociclista, da mobilidade urbana e da saúde; 
2. Desenvolver ações educativas enfocando os benefícios da condução segura de veículos e dos 

fatores de risco para ocorrência de acidentes, particularmente entre os motociclistas profissionais; 
3. Desenvolver ações educativas com autônomos, empresas, clientes do serviço de moto-frete e 

usuários das vias públicas; 
4. Ações educativas, para a população em geral, deverão enfocar as seguintes questões: a dimensão do 

problema da acidentalidade e suas principais causas, combate à cultura da pressa, a agressividade e 
violência no trânsito e as medidas de prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas. 

 
 
4. Desenvolvimento das Ações 
 
A partir dos eixos programáticos, os órgãos envolvidos continuaram a se reunir. Particularmente as 
Secretarias de Saúde e EMDEC intensificaram seus contatos no sentido de buscar uma forma dos seus 
bancos de dados interagirem, com o objetivo de extrair os dados captados através das notificações 
compulsórias que seriam implantadas nas Unidades Sentinelas. A implantação das notificações 
compulsórias não teve êxito devido a falta de recursos humanos no apontamento das ocorrências dos 
Prontos Atendimentos, principalmente no municipal da região do Ouro Verde.  
 



                                         
 
 

Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP 7 
www.antp.org.br              
 

 
Nesse processo, a Secretaria de Saúde apresenta a proposta do Ministério da Saúde de implementar a 
Política de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violências (Portaria MS/GM nº 737/2001) e 
a Estruturação/implementação da Rede Nacional de prevenção da Violência e Promoção da saúde 
(Portaria MS/GM nº 936/04) e a Política Nacional de Promoção da Saúde (Portaria MS/GM nº687/06). 
Um dos objetivos destas portarias é a atenção à saúde da população em situações de urgências, 
violências e outras causas externas, promovendo saúde e qualidade de vida. 
Assim, a EMDEC/SETRANSP passa a integrar o grupo que discute traumas por acidentes e a ação se 
amplia com a entrada dos departamentos de traumatologia da UNICAMP e da PUC Campinas, 
Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”, Prontos Atendimentos da Vila Padre Anchieta, do Hospital 
Ouro Verde e do São José.  
No mês de setembro de 2006 Campinas participou de um inquérito feito pelo Ministério da Saúde nos 
três principais hospitais (Hospital das Clínicas/Unicamp, Hospital Celso Pierro/PUC Campinas e o 
Hospital Dr. Mario Gatti); a conclusão deste inquérito reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido 
pela EMDEC ao longo dos últimos anos.  
Aponta que dos acidentes de trânsito atendidos nas principais portas de entrada de Campinas, 43% são 
de motocicletas. 
Estamos em processo de constatação de que não há necessidade da Secretaria de Saúde implantar a 
notificação compulsória dos acidentes com motociclista, pois o trabalho de coleta e georrefenciamento 
de dados feito pela EMDEC e o inquérito anual do Ministério são suficientes para trabalharmos os 
acidentes de trânsito em Campinas. 
Por indicação do Ministério da Saúde, em cada município, por conta dos números alarmantes de 
violência e acidentes no Brasil, foi elaborado um projeto de construção de um núcleo de prevenção de 
violência com verba do Ministério da Saúde, valorizando e consolidando essa ação intersetorial. 
Foi realizada uma oficina de planejamento participativo nos dias 05 e 06 de março de 2007 com a 
participação da Secretaria de Saúde, Hospital Municipal, Hospital das Clínicas/UNICAMP, 
Coordenaria da Mulher e a empresa gerenciadora de trânsito e transporte – Emdec, com o propósito de 
elaborar o plano estratégico de ação para implantar e implementar o “Núcleo de Prevenção de 
Acidentes e Violências” e ao final foram feitos os seguintes encaminhamentos: criação de uma 
portaria pela prefeitura, visando a legalização do núcleo em Campinas, apoio político, reuniões 
sistemáticas e nova oficina de planejamento/ plano operacional. 
A Emdec/Setransp e Secretaria Municipal de Saúde, no seu eixo de competência vêm desenvolvendo 
ações com as seguintes diretrizes: 

a) Cumprir o decreto municipal 15.399, de 02 de março de 2006, que regulamenta a Vigilância 
de Acidentes com Motociclistas através da Notificação Compulsória a partir das Unidades 
Sentinelas, em conformidade com a Lei 12.049/2004 sancionada pela Prefeitura de 
Campinas; 

b) Fazer cumprir através de fiscalização, as normas de segurança estabelecidas pelo Contran 
(Resolução 219) que começa a vigorar a partir de julho de 2007 para o transporte de carga 
em motocicletas; 

c) Potencializar as intervenções, em tempo real, 24 horas com apoio da ferramenta CIMCamp - 
Central Integrada de Monitoramento de Campinas, principalmente na prevenção, no 
monitoramento, na fiscalização, no comando e controle aos motociclistas; 
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d) Cadastrar as empresas e seus funcionários, que se utilizam dos serviços de motociclistas e 
autônomos no Município de Campinas; 

e) Regulamentação do serviço de moto-frete no município;  
f) Lançamento da campanha “Preferência pela Vida” como política de educação de trânsito 

para conscientização dos motoristas, com ampla prioridade ao transporte público coletivo e 
ao pedestre, visando reduzir os índices de acidentes e a violência no trânsito. 

 
 
5. Resultados  
 
Projeto de Estruturação do Núcleo de Prevenção de Violência e Promoção da Saúde aprovado em 
dezembro de 2006 pelo Ministério da Saúde no valor R$ 50.000,00, sendo R$ 37.960,00 a serem 
aplicados no capital permanente (equipamentos) e que serão somados ao custeio, com treinamentos e  
capacitações - R$ 4.040,00 e consultorias - R$ 8.000,00. 
A contrapartida do município será através de recursos humanos, suporte de informática, insumos para 
computação, impressos, infra-estrutura e apoio para treinamentos e capacitações. 
O objetivo de buscar a paz na mobilidade urbana só será atingido numa relação inter e intrasetorial, 
pois é fundamental o conhecimento das diversas formas de violência no município e direcionar a ação 
de reconhecimento do que cada órgão ou entidade deve e pode fazer. 
Os índices de acidentalidade coletados pelos gestores do trânsito, com metodologia e 
georreferenciamento contribuem de maneira significativa para subsidiar a ação intersetorial e 
intrasetorial. Não podemos nos isolar e furtar a este compromisso. 
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