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RESENHA 
Este trabalho apresenta o cenário brasileiro de mortalidade por acidentes de trânsito do período que antecede 
a Década de Segurança Viária 2011-2020, e quais propostas indicam a contribuição direta para mitigar este 
quadro. Os dados confirmam um panorama preocupante, e a necessidade de ações. 
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1. INTRODUÇÃO 
Ainda que muitos países se esforcem para reverter o atual cenário da acidentalidade viária, os traumatismos 
por acidentes de trânsito seguem sendo um problema de saúde pública. As maiores taxas de fatalidade no 
trânsito são registradas nos países de baixo e médio desenvolvimento (OMS, 2009).  
 
O trânsito é o mais complexo e perigoso sistema a ser enfrentado diariamente, onde 1,2 milhões de pessoas 
perdem a vida todos os anos. Se nenhuma atitude for tomada, este cenário pode agravar-se, aumentando o 
número de fatalidades no trânsito em até 80% no período de 2000 a 2020 (PEDEN et al, 2004).  
 
Ao considerar que uma grande parte de indivíduos que sofre indiretamente com o trânsito não está sendo 
constatado, tal cenário alcança dimensões pandêmicas (IPEA/DENATRAN/ANTP, 2006). 
 
Entre os anos de 1961 a 2000, o Departamento Nacional do Trânsito – DENATRAN registrou um aumento de 
15 vezes no número de feridos e seis vezes o de mortos, devido aos acidentes de trânsito. O índice de mortes 
por habitante cresceu nas décadas de 1960 e 1970, seguido de queda nas duas décadas seguintes, enquanto 
o índice de mortes por veículos diminuiu gradativamente (IPEA/ANTP, 2003). 
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e a Associação Nacional de Transporte Público 
(IPEA/ANTP, 2003, p. 7), 

 
O Brasil é reconhecidamente um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito. O problema 
se revela não apenas pelo número absoluto de acidentes, mas também pela alta incidência de 
acidentes por pessoa ou por veículo em circulação, que se reflete em índices que demonstrem 
a real periculosidade do trânsito no país. 
 

Somente no Brasil, entre 1996 e 2010, mais de meio milhão de mortes por acidentes de trânsito foram 
registradas. Entre os anos 2000 e 2010 a taxa de óbito por acidentes de trânsito passou de 17,1 para 21,5, 
registrando uma pequena queda apenas no ano de 2009 (WAISELFISZ, 2012).  
 
No ano de 2010, o Brasil registrou quase 43.000 mortes decorrentes de acidentes de transporte terrestre, 
sendo que destes, cerca de 82%, eram pessoas do sexo masculino. Em relação às crianças de até 14 anos 
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de idade, a maior incidência se deu na categoria de pedestres (MS/SVS/DASIS – SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE - SIM, 2012). 
 
A segurança viária é um problema que atinge em todo o mundo as áreas social, econômica, de 
desenvolvimento e saúde pública. Em vista da tendência do número de veículos aumentar em diversos 
países, tal problema tende a piorar, o que enfatiza a necessidade de maiores esforços para reduzir mortes e 
lesões (COMISSÃO REGIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 2009). 
 
Para a Organização Pan-Americana de Saúde (PEDEN ET AL, 2004), é indispensável que se reconheça a 
atual situação das mortes e traumatismos causados pelo trânsito. Medidas apropriadas devem ser adotadas 
para evitar que se percam ainda mais vidas ou que ocorram mais lesões devido ao trânsito.  
 
Em virtude do grave quadro mundial apresentado, a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações 
Unidas) proclamou a Década de Ações pela Segurança Viária 2011-2020, com o intuito de mobilizar diversos 
países e salvar milhões de vítimas, através de ações de melhorias na segurança viária, na segurança de 
veículos, do comportamento dos usuários das vias, e no atendimento dos serviços de emergência (WHO, 
2013).  
 
O Brasil faz parte dos países que aderiram e se comprometeram com a proposta e, em 2010, a Associação 
Nacional de Transportes Público (ANTP), o Conselho Estadual para Diminuição dos Acidentes de Trânsito e 
Transportes (CEDATT) e o Instituto de Engenharia (IE) elaboraram a proposta para o Brasil para redução de 
acidentes e segurança viária (ANTP/CEDATT/IE, 2010). 
 
Neste contexto, este trabalho tem o objetivo de apresentar o cenário da mortalidade por acidentes de 
transporte terrestre no Brasil nos anos que antecederam a década 2011-2020, e quais foram as propostas 
brasileiras presentes no “Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década 2011-
2020”, para atingir a meta indicada pela ONU. 
 
2. METODOLOGIA 
Inicialmente, os dados referentes às fatalidades no trânsito foram levantadas a partir do portal DATASUS 
(www2.datasus.gov.br), portal do Ministério da Saúde que disponibiliza informações da saúde. Os dados 
referentes à mortalidade tem sua origem do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM e foram tabulados 
através da ferramenta TABNET, na opção de óbitos por causa externa, onde considerou-se apenas as 
categorias do Código Internacional de Doença – CID 10, relacionadas à acidentes de transporte terrestre. 
 
Algumas variáveis foram escolhidas para direcionamento e delimitação das informações, sendo elas: sexo, 
idade, categoria de exposição, e região. As tabulações deram origem à planilhas eletrônicas, que auxiliaram 
na elaboração dos gráficos. A partir destes dados, as análises foram feitas, permitindo identificar a realidade 
dos 10 anos que antecederam a década pela segurança viária. 
 
Após diagnóstico do cenário brasileiro, foram levantadas as propostas apresentadas pelo Brasil, buscando 
identificar aquelas que possivelmente contribuirão diretamente na redução de traumas e fatalidades dos 
grupos diagnosticados como mais críticos. 
 
3. ESTATÍSTICAS SOBRE MORTALIDADE DEVIDO A ACIDENTES NO TRÂNSITO 
O Brasil, no período de 2001-2010, década antecedente à proposta pela ONU, registrou aproximadamente 
360.000 fatalidades no trânsito brasileiro, apresentando um crescimento de 40% neste período. A seguir, 
serão apresentados os dados do Ministério da Saúde (MS) a partir das informações do Sistema de Informação 
de Mortalidade, e algumas informações correlatas de outros estudos. 

 
3.1. Mortes por acidentes de trânsito segundo o sexo 

No Cone Sul, região que contempla os países da Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e o Brasil, cerca de 78% 
das mortes no trânsito são de homens (OPAS, 2009).  
 
No Brasil o óbito de mulheres devido a acidentes de trânsito aumentou 41% no período de 2001 a 2010. Em 
relação aos homens, o aumento foi de 40%, evidenciando um crescimento continuo e paralelo. A diferença 
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entre os dois se manteve em todo o período, onde as mulheres representaram pouco mais de 18% das 
mortes em todos os anos (Figura 1). 
 

Figura 1 – Mortes por acidentes de transporte terrestre, segundo o sexo (2001 – 2010) 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2012) 

 
3.2. Mortes por acidentes de trânsito segundo a faixa etária 

De acordo com a Comissão Regional das Nações Unidas (2009) mais da metade das vítimas de acidentes de 
trânsito são de pessoas em idade ativa. Além de causar o sofrimento humano, as mortes e lesões dos 
acidentes em todo o mundo impõem um custo financeiro anual na ordem de centenas de milhares de dólares 
que, em países de baixo e médio rendimentos, ultrapassam a ajuda que recebem para o desenvolvimento. 
 

Figura 2 – Proporção percentual das mortes por acidentes de transporte terrestre, segundo a faixa 
etária (2001-2010) 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2012) 

 
Em 2004, os países pertencentes ao continente americano registraram a mortalidade por acidentes de trânsito 
como segunda principal causa de morte para as faixas etárias de 15 a 44 anos (OPAS, 2009). 
 
Como se pode observar na Figura 2, as maiores vítimas do trânsito brasileiro são jovens de 20-29 anos, 
seguidos de pessoas entre 30-49 anos, o que representa um grupo de pessoas economicamente ativas. No 
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período estudado, 2001 a 2010, o número absoluto de mortes nesta faixa etária foi de 186.025 homens e 
31.030 mulheres, uma diferença de cerca de 84% entre os dois gêneros. 
 

3.3. Mortes por acidentes de trânsito segundo a categoria de exposição  
No continente americano, mais de 39% das pessoas que morrem devido a acidentes de trânsito são os 
chamados usuários vulneráveis: pedestres, ciclistas ou motociclistas (OPAS, 2009). No mundo, este grupo é 
responsável por aproximadamente 50% das fatalidades registradas (OMS, 2009). 
 
Em um estudo realizado por Bastos et al. (2011), em que o índice de acidentes no trânsito foi medido de 
acordo com a mobilidade, no período de 2004-2008, evidenciou-se a problemática das motocicletas no Brasil. 
Para Waiselfisz (2012, p. 10), “as motocicletas constituem o fator impulsor de nossa violência cotidiana nas 
ruas, fato que deve ser enfrentado com medidas estratégicas adequadas à magnitude do problema”. 
 
Na Figura 3 pode-se constatar claramente o crescimento contínuo de mortes com motociclistas na década 
estudada. Nestes dez anos, foram 66.362 motociclistas vítimas fatais do trânsito. Em 2007, a curva de mortes 
por motos superou o número de mortes de ocupantes de automóveis em 1%.  

 
Os resultados apontam para a necessidade de políticas especiais direcionadas para 
motociclistas para que a situação não se agrave com a expansão da frota de motocicletas. 
Além disso, a questão dos pedestres merece atenção, os quais, apesar da aparente proteção 
proporcionada pelo Código de Trânsito Brasileiro, ainda sofrem com os impactos do processo 
de motorização crescente no país (BASTOS et al., 2011, p. 12). 
 

Outro fato importante a ressaltar, refere-se ao número de fatalidades ocorridas com pedestres. Os dados 
demonstram um ritmo de crescimento nas mortes até 2005; após 2006, esses números começaram a 
diminuir, anualmente, voltando a aumentar em 2010. 
 
Figura 3 – Mortes por acidentes de transporte terrestre, segundo a categoria de exposição (2001-2010) 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2012)  

 
3.4. Número de óbitos por acidentes de trânsito segundo a região 

De acordo com Waiselfisz (2012), levando-se em consideração as taxas de óbitos (em 100 mil habitantes), no 
ano 2000, os cinco Estados onde mais pessoas morreram por acidentes de trânsito foram: Roraima (33,9), 
Mato Grosso (29,8), Distrito Federal (28,3), Santa Catarina (27,9) e Tocantins (27,7).  
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No entanto, este cenário mudou, em 2010, como segue: Rondônia (38,9), Tocantins (38,2), Mato Grosso 
(35,9), Piauí (33,4) e Paraná (32,9). Dentre as cinco primeiras posições, os únicos estados que se repetem, 
são Mato Grosso e Tocantins. Mato Grosso passou da 2ª para 3ª posição, e sua taxa diminuiu em 20,5%, de 
2000 para 2010. Tocantins, que estava na 5ª posição passou para 2ª posição, com um aumento de 38%. 

 
Na última década, os quantitativos cresceram na quase totalidade das UFs [unidades 
federativas], salvo no Rio de Janeiro, que teve uma queda de 11,6%. Em diversas UFs, o 
crescimento foi acelerado: no Maranhão, o número de mortes praticamente triplicou; no Pará e 
Piauí, mais que duplicou (WAISELFISZ, 2012, p. 15). 
 

Conforme apresenta a Figura 4, a região Sudeste se destaca. Em todo o período registrou quase 40% de 
todas as fatalidades em nível nacional, porém, foi a região que registrou o menor crescimento no número de 
fatalidades, cerca de 20%. A região Nordeste foi aquela que registrou o maior crescimento no período, 
aproximadamente 80%.  

 

Figura 4 – Mortes por acidentes de transporte terrestre, segundo a região (2001 – 2010) 

 
 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2012) 
 

4. PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA 
O “Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década 2011-2020 – proposta 
preliminar” foi elaborado em 08 de setembro de 2010. No entanto, antes da análise dessas propostas, vale 
ressaltar que este plano não deve ser entendido como Política Nacional de Trânsito (ANTP/CEDATT/IE, 2011, 
p. 4): “trata-se, portanto, de um conjunto articulado de medidas intersetoriais, através das quais se 
estabelecem ações, metas e cronogramas de execução, visando a redução de acidentes e mortes no 
trânsito”. 
 
Segundo Em Discussão! (2012), o Plano brasileiro está há mais de um ano na Casa Civil aguardando a 
assinatura da atual presidente. Ao consultar o site da Organização Mundial da Saúde (World Health 
Organization), é possível observar que os planos de diversos países que apresentaram oficialmente uma 
proposta se encontram disponíveis para serem consultados, e o do Brasil não está presente (WHO, 2012). 
 
O Plano está estruturado em um conjunto de medidas relacionadas à implementação de ações de 
fiscalização, educação, saúde, infraestrutura e segurança veicular, a curto, médio e longo prazos. Cada ação 
é apresentada com seu objetivo, implementação, meta física, cronograma de execução e parcerias 
recomendadas. As mesmas são elencadas a seguir, conforme ANTP/CEDATT/IE (2011). 
 



     

6 

4.1. Fiscalização 
i. Implementar rede de articulação dos órgãos de âmbito nacional. 
ii. Elaborar um diagnóstico da fiscalização exercida pelos agentes. 
iii. Investir em recursos materiais e humanos. 
iv. Padronizar procedimentos fiscalizatórios no âmbito nacional. 
v. Padronizar a coleta e procedimento estatístico. 
vi. Priorizar campanhas fiscalizatórias no âmbito nacional. 
vii. Integrar os municípios ao Sistema Nacional de Trânsito - SNT. 
viii. Criar selo de qualidade na fiscalização de trânsito. 
 

4.2. Educação 
I. Capacitação de profissionais do trânsito; 
II. Elaborar programa de acompanhamento e avaliação qualitativa dos cursos de formação reciclagem e 

especialização de condutores; 
III. Realização periódica de eventos, nas diversas esferas, voltados para educação e promoção da vida no 

trânsito; 
IV. Elaborar e distribuir recursos pedagógicos para diferentes públicos; 
V. Disponibilizar obras técnicas e cientificas de interesse social relacionado ao trânsito 
VI. Implementar a educação no trânsito como prática pedagógica cotidiana nas pré-escolas e nas escolas 

de ensino fundamental. 
VII. Promover o debate do tema trânsito nas escolas de ensino médio. 
VIII. Promover cursos de extensão e pós-graduação. 
IX. Definir indicadores que favoreçam a implementação de atividades e atendam as reais necessidades de 

segurança da população no trânsito. 
X. Realização de campanhas educativas conforme temas e cronogramas do CONTRAN. 
XI. Desenvolver estratégia de integração com os meios de comunicação com a finalidade de criar uma 

mídia de trânsito cidadã.  
 

4.3. Saúde 
I. Redução da exposição aos riscos, dos segmentos mais vulneráveis no trânsito. 
II. Ampliação e consolidação do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel. 

III. Elevar a qualidade do socorro às vítimas, no local do acidente. 
IV. Ampliação e consolidação do serviço de atendimento pré-hospitalar fixo e hospitalar. 
V. Ampliação e consolidação do atendimento de reabilitação. 
VI. Associação na implantação do observatório nacional de trânsito. 

VII. Fortalecimento do SNT, Código de Transito Brasileiro e priorizar o trânsito como política de Estado. 
 

4.4. Infraestrutura 
I. Criação de programa nacional de gestão de informações no âmbito federal, estadual e municipal a ser 

integrado ao RENAEST e/ou Observatório Nacional de Trânsito. 
II. Criação de programa de gestão integrada do risco, no âmbito de cada órgão do SNT. 

III. Criação do programa de proteção ao pedestre. 
IV. Criação de programa de segurança para motociclistas. 
V. Criação de programa de segurança para ciclistas. 
VI. Incentivo à celebração de convênios entre os entes federados para a gestão do trânsito de trechos 

urbanos em rodovias. 
VII. Criar programa de manutenção permanente e adequação de vias. 
VIII. Garantir a utilização da sinalização viária regulamentada em todo território nacional.   

 
4.5. Segurança Veicular 

I. Implementação da Inspeção Técnica Veicular – ITV. 
II. Implementação do Registro Nacional de estatística do SNT. 

III. Definir as diretrizes gerais para desenvolvimento de um projeto de “veículo seguro”. 
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De modo geral, as ações se mostram pouco específicas, por não apresentarem um planejamento detalhado 
de sua elaboração e execução. As metas e cronogramas estipulados já estão sendo desrespeitados, 
demonstrando, talvez, falta de comprometimento com o Plano, por parte do poder público. 
 
Algumas ações relacionadas com a educação, por exemplo, já são obrigatoriedades estabelecidas pelo 
Código de Trânsito Brasileiro, desde 1997. Sendo assim, a proposta deveria contemplar soluções para se 
fazer cumprir esta lei, o que não foi apresentado. 
 
Em relação ao diagnóstico referente aos anos 2000 a 2010, especificamente, algumas ações demonstram 
que, se colocadas em prática, contribuirão para mitigar diretamente os traumas e fatalidades de categorias 
identificadas como mais expostas no trânsito brasileiro, como são os casos das ações III, IV e V, no âmbito de 
infraestrutura, que contemplam categorias mais vulneráveis no trânsito, dentre elas, a de motociclistas. 
 
5. CONSIDERANÇÕES FINAIS 
O levantamento de dados referentes à acidentalidade do trânsito brasileiro, especificamente a mortalidade, 
apontou e confirmou um cenário preocupante. De modo geral, alguns grupos, foram identificados como mais 
vulneráveis, sendo eles: homens, jovens e, motociclistas. Cabe ressaltar, o comportamento diversificado entre 
as regiões brasileiras. 
 
Com o objetivo de alcançar a meta de reduzir em 50% o número de fatalidades no trânsito, o que se esperava 
é que os grupos mais atingidos/expostos fossem contemplados com ações diretamente relacionadas, o que 
não foi possível identificar, na maioria das ações. 
 
No entanto, a expectativa é que estas ações sejam ao menos implementadas e contribuam de forma indireta, 
porém eficazmente, para redução da fatalidade e traumas dos diversos grupos atingidos. Ações como o 
aumento das fiscalizações, investimento em capacitação e educação ou a implantação dos observatórios, que 
permitirão conhecer as diferenças locais, traçando estratégias que estejam condizentes com a realidade local 
ou regional, por exemplo, são exemplos de propostas positivas.  
 
Cabe ao poder público o empenho em fortalecer e concretizar essas ações para reverter o atual cenário 
brasileiro. 
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