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Introdução 

O projeto Vida no Trânsito está relacionado a instituições governamentais e é 

uma ação interinstitucional e intersetorial. Para a implantação, em abril de 

2010, foram considerados aspectos epidemiológicos de índices de mortalidade 

no trânsito. Segundo dados do Ministério da Saúde (2007) somos considerada 

uma das cinco capitais com maiores índices de acidentes de trânsito. Para o 

alcance dos objetivos do projeto foi criada e instituída na cidade uma comissão 

Intersetorial de Segurança no Trânsito, marco de uma  política pública  de 

enfrentamento integrado. Composta por 20 instituições das diversas esferas de 

poder e de abrangência, temos a participação de entidades públicas, privadas 

e organizações não governamentais, das esferas municipal, estadual e federal 



e dos diversos setores educação, saúde, trânsito, fiscalização e justiça. Sendo 

assim, ela cumpre o propósito da estratégia metodológica escolhida, de 

incentivo à  parceria,  que objetiva a união de esforços para a solução conjunta 

de um problema  coletivo. 

Dentre as ações, a inovação na metodologia de coleta e análise dos dados. O 

cruzamento de lista de vítimas atendidas pelos órgãos de trânsito e da saúde, 

através de informações de internação hospitalar e do Sistema de Informação 

de Mortalidade, possibilitou um retrato bem próximo da realidade sobre a 

quantidade de vitimas graves e fatais por acidentes de trânsito. As fontes de 

informação foram encontradas no SAMU, CIPTRAN, PRF e Delegacia de 

Acidentes e consideradas o quarto trimestre de 2010, outubro, novembro e 

dezembro. A escolha do trimestre considerou as dificuldades existentes no 

armazenamento das informações, ainda encontradas nos órgãos de trânsito e 

saúde no seu formato em registros impressos de boletins de ocorrências. 

  A análise e qualificação dos dados revela a face perversa do fácil acesso ao 

transporte motorizado: os alarmantes índices de acidentes de trânsito 

envolvendo o usuário motociclista. De 138 ocorrências que vitimaram 53 

vitimas fatais e 87 feridos graves nesses meses, 41% dessas vitimas estavam 

em uma motocicleta. Em oficina de trabalho, a comissão intersetorial, com base 

na análise, decidiu que o fator/grupo de risco local está associado ao grupo 

motociclista, devendo o mesmo ser trabalhado juntamente com os fatores 

álcool e velocidade , identificados inicialmente pelo projeto como os fato-

res/grupos de risco determinantes para o agravamento das lesões no trânsito. 

Considerando os fatores/grupos de risco motociclista, álcool e velocidade, 

foram pensados os programas e projetos, delineados de forma integrada e 

estrategicamente pautado na EPP- estratégia de pro atividade e parceria..  

O usuário motociclista apresenta-se como  um dos principais fatores de 

envolvimento nos acidentes de trânsito graves e fatais. Por esta razão o 

programa Motociclista, Viva! Velocidade Legal e Àlcool Zero objetiva promover 

uma mobilização especialmente voltado para a mudança de comportamento no 

uso da motocicleta através de ações educativas e de fiscalização. O foco maior 

será educação porque a análise dos acidentes apresenta que os fatores 



visibilidade, velocidade e álcool  associados  ao motociclista agrava os 

acidentes, porém será a conduta desse usuário, quem mais poderá influenciar 

na diminuição e reversão desses dados  

O cenário estabelecido é de uma cidade em que os índices de acidentes 

envolvendo motociclistas ocupam 70% dos leitos do principal hospital de 

urgência. Os dados de ocorrência de trânsito apontam o usuário motociclista 

como participante de 7 em cada 10 vítimas fatais. Os dados obtidos possibilitou 

a organização de informações e a constatação de que os registros pelo SAMU 

representam 54% das reais ocorrências, enquanto os da Polícia de Trânsito 

representam apenas 25%., sendo os demais através de outras fontes.  A 

metodologia aplicada pôde encontrar os fatores de risco e as causas dos 

acidentes através de uma análise detalhada de cada ocorrência, o que 

possibilitou a elaboração de programas e projetos com ênfase na obtenção de 

resultados e meta de redução de 7% nas ocorrências de vítimas fatais e graves 

na cidade. 

 

Diagnóstico 

 Metodologia: Estratégia de Pró atividade e parceria 

1ª etapa- coleta e análise de dados 

Para os projetos serem desenvolvidos foi escolhida a metodologia de trabalho 

que previu inicialmente a melhoria da coleta e análise de acidentes de trânsito. 

As dificuldades na implementação da metodologia esbarrou-se inicialmente 

pela falta de estrutura nos órgãos responsáveis pelo registro de ocorrências. A 

coleta de dados iniciou-se pelo registro em uma planilha eletrônica elaborada 

para identificação de todas as vítimas de acidentes de trânsito. Essa coleta foi 

feita manualmente através dos boletins em impresso registrados pelo SAMU, 

boletins de ocorrência da Polícia de Trânsito e pelos boletins registrados pela 

Polícia Rodoviária Federal, cuja área de abrangência encontra-se na área 

urbana da cidade.  



Após a identificação e junção de todas as vítimas, foi procurado no sistema de 

mortalidade-SIM e no sistema de internação hospitalar aquelas vítimas que 

ficaram mais de 24 horas internadas ou que vieram a falecer. Segundo a OMS 

essa pessoa que fica mais de 24 internada é uma vítima grave. 

Ao identificar no sistema foram encontradas 87 vitimas  graves e 53 vitimas 

fatais no quarto trimestre de 2010. Após a identificação das vítimas foram 

procurados os registros de ocorrência e analisado cada ocorrência por um 

grupo de análise de dados composto por várias instituições, dentre eles, 

polícia, técnicos da área da saúde e técnicos da área de trânsito. 

Após este estudo foi identificado que o grupo motociclista, como já observado, 

seria o grupo mais vulnerável a acidentes graves e fatais na cidade. 

 

Proposições 

2ª etapa- elaboração de programas e projetos 

Considerando a análise de acidentes foi elaborado o programa Motociclista 

Viva! Visando especialmente a sensibilização desse grupo para os riscos aos 

quais estão sujeitos afim de que a mudança de comportamento pudesse 

influenciar na redução das ocorrências. Dentre os projetos a serem realizados 

estão as ações de sensibilização e as ações de fiscalização. Além desse 

programa, outros relacionados a velocidade, álcool, mobilização social e 

estruturação fazem parte do projeto. 

Ações de sensibilização 

STRANSFORMANDO- capacitação de 20.000 motociclistas 

CAMPANHA MOTOCICLISTA RESPONSÁVEL- elaboração de campanha de 

mídia alertando para os riscos de acidentes desse usuário com produção de 

40.000 manuais, 20.000 panfletos, out-doors, 5.000 cartazes 

BLITZ MOTOCILISTA RESPONSÁVEL- ação de verificação do uso dos 

equipamentos de segurança feitos por uma equipe de educadores e agentes 

de trânsito, realizado semanalmente. 



ESCOLA EM TRÂNSITO- alerta para crianças para os cuidados com a 

segurança de trânsito, em especial quanto a proibição do uso da motocicleta 

por menores de 7 anos. 

PRÊMIO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO- ação de sensibilização e incentivo 

para jornalistas, educadores, estudantes, pessoas e empresas a pensarem e 

promoverem educação no trânsito nos seus ambientes e possibilitar uma 

mudança cultural da prática de segurança no trânsito no dia-a-dia. Todos os 

trabalhos devem ter como foco o motociclista, o álcool e a velocidade. 

 

Ações de fiscalização 

OPERAÇÃO SALVA VIDAS – ação integrada pelos órgãos de trânsito, 

transporte  e  polícia para a fiscalização dos motociclistas quanto a 

licenciamento, habilitação, uso dos equipamentos de segurança e transporte 

correto e regulamentado de passageiros, visto que na cidade o mototaxista é 

regulamentado. A operação acontece nos finais de semana, especialmente nas 

sextas, sábados ou domingos, semanalmente de forma integrada e diariamente 

individualizada pelos órgãos. Os locais são escolhidos em função das vias 

onde mais foram identificadas vitimas graves e fatais e não necessariamente 

mais acidentes. 

3ª etapa- mecanismos de avaliação 

A avaliação das ações é processual. Nas ações de sensibilização são 

realizados questionários após a atividade para conhecermos o aprendizado por 

parte dos participantes.  

Nas ações de fiscalização avaliamos o resultado pela quantidade de 

abordagens e de pessoas autuadas em relação aos fiscalizados. 

Ao final do trimestre avaliamos o resultado das ações. Visto que a coleta de 

dados é feita trimestralmente somente a partir do último trimestre de 2011 

poderemos avaliar os resultados de vitimas fatais e graves relacionadas a 

motociclistas. 



4ª etapa-  parcerias para desenvolvimento 

Os parceiros são peças fundamentais para o desenvolvimento dos programas. 

Inicialmente, a intersetorialidade é parte fundamental da estratégia e da 

metodologia. A criação de uma comissão intersetorial de segurança no trânsito, 

bem como a efetivação das parcerias nas ações tem sido fundamental para o 

êxito nas ações. 

Nas ações de sensibilização a presença  junção de esforços da área 

educativas entre os órgãos de trânsito e saúde, educação, formação de 

condutores. 

Na área de fiscalização, a união das polícias de trânsito, da polícia militar, tem 

possibilitado a redução de ocorrências negativas e o fortalecimento da ação 

perante a sociedade que tem apoiado, apesar do caráter penalizador. 

Tres parcerias tem tido um significado bastante motivador pois tem surgido 

pela iniciativa das próprias instituições. Uma delas é a entrada do ministério 

Público na causa dos acidentes, a Loja maçônica e uma empresa de venda de 

motos. Isso significa que há uma mobilização social em prol dos objetivos do 

projeto. 

 

Objetivo:  

O programa pretende reduzir em 7% o número de vitimas graves e fatais 

na cidade, proporcional a 10 mil veículos e 100 mil habitantes. 

 

 Público-alvo 

O público alvo do programa é o motociclista. Um público na cidade altamente 

vulnerável não apenas pelas características do veículo mas principalmente pelo 

comportamento adotado no uso do veículo. Condutas como o uso inadequado 

do capacete. Quando não no cotovelo, é usado na metade da cabeça e quando 

usado na cabeça, sem afivelar. Essa conduta tem provocado no hospital um 



aumento no número de cirurgias crânio-encefálicas, o que tem acarretado na 

falta de condições de atendimento pelos médicos, gerando um pedido de 

demissão coletiva, ocasionada pelo aumento considerável de atendimentos por 

ocorrências de trânsito. 

Outra conduta de risco é o fato de termos um sistema regulamentado de 

transporte por motos. Apesar de que os mototaxistas, segundo dados por 

motivo de procura do hospital de urgência, corresponder a 2% nas ocorrências, 

há que se questionar os riscos a que estão sujeitos aos que fazem uso desse 

sistema de transporte. 

Uma outra característica presente nesse público é o transporte de crianças 

menor de 7 anos, além do uso inadequado desse veículo como transporte de 

carga, servindo para todo tipo de carga, o que traz riscos constantes à 

segurança de todos. 

 

 Proposta:. 

Para a implementação das ações foram pensadas ações nas áreas de 

educação e fiscalização. Considerando que ainda existe a prática da má 

formação e principalmente, do uso da motocicleta como um veículo que não 

necessite de habilitação, há um numero considerável de usuários que não tem 

habilitação e que, portanto devem ser perseguidos pela ótica da fiscalização. 

Aos habilitados, as ações de sensibilização e educação podem servir para uma 

mudança de comportamento e aquisição de hábitos mais seguros e de menos 

riscos. 

Dentre as ações estão, pois: realização de capacitação para o motociclista- 

através do projeto stransformando são realizadas palestras de sensibilização, 

bate-papos em empresas e instituições de ensino; realização de campanhas de 

sensibilização – previsão de campanhas mensais de sensibilização; realização 

de blitzen educativa – atividades semanais de abordagem a motociclistas para 

verificação de equipamentos de segurança; blitz de fiscalização; fiscalização de 

condutores e veículos e do uso de equipamentos de segurança; realização de 

um concurso para comprometimento e efetivação de ações de sensibilização 



multiplicadoras e formadoras de opinião por jornalistas, educadores, 

estudantes, empresas e comunidade em geral; eventos de sensibilização e 

projetos realizados por parceiros – incentivo e apoio ações de sensibilização 

realizados por entidades diversas. 

 

 

 

Estratégia de implementação:  

Os meios e métodos utilizados são os que toda ação na área de trânsito deve 

prever, em especial uma ação de conscientização e de fiscalização, visto que 

risco está associado a um grupo usuário e não a um fator. Considerando ainda 

que os fatores de risco álcool e velocidade associados ao uso pelo motociclista 

potencializam os riscos, esses fatores foram utilizados como ações de apoio. 

A estratégia utilizada é a de pró atividade e parceria que prevê a análise dos 

fatores de risco, a elaboração de programas e projetos especialmente 

centrados nas áreas de educação, sensibilização, informação e fiscalização. As 

parcerias tem sido fundamentais e fazem parte da estratégia de 

implementação. A busca de parcerias, especialmente da sociedade organizada 

já tem mostrado resultados como a participação na semana nacional de 

trânsito de entidades como a maçonaria, ministério público, empresa de venda 

de motocicletas e empresa do ramo de pneus e combustível. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cronograma de execução:  

 

AÇÃO 4º trim 

2010 

1º 

trim/2011 

2º 

trim2011 

3º 

trim2011 

4º 

trim2011 

Coleta e 

análise de 

dados 

x     

Elaboração de 

programas e 

projetos 

x     

Blitz educativa  x x x x 

stransformando  x x x x 

Operação 

salva vidas 

 x x x x 

Escola em 

trânsito 

   x x 

Campanha 

motociclista 

  x   

Campanhas de 

apoio 

 x x x x 

Prêmio de 

educação 

  x x x 

Eventos e  x x x x 



outros 

parceiros 

avaliação x x x x x 

 

 

 

 

 

 Desenvolvimento:  

Coleta e análise de dados- coleta e análise dos acidentes no quarto trimestre 

de 2010 para diagnóstico dos fatores ou grupos de risco na cidade. Nessa 

análise foram encontradas 53 vitimas fatais e 87 feridos graves sendo 40% 

destes associados ao grupo motociclista, escolhido como público para a 

efetivação de ações. 

Elaboração dos programas e projetos – com base na análise dos dados foi 

identificado o grupo motociclista como mais vulnerável e estabelecidos os 

programas e projetos associados aos fatores álcool e velocidade. 

Blitz educativa – a blitz é apresentada como uma ação de sensibilização visto 

que o objetivo é mostrar aos motociclistas a necessidade do uso dos 

equipamentos de segurança para a prevenção de lesões graves. È realizada 

semanalmente, nas terças e quartas-feiras, das 8 às 10h nas avenidas da 

cidade. Na ação educadores e agentes dos órgãos de trânsito municipal e 

estadual abordam 200 motociclistas por atividade. Já foram atendidas 4.500 . 

stransformando - sensibilização feita a colaboradores em empresas, escolas, 

faculdades cujo objetivo é alertar e mostrar condutas preventivas. A meta é 

atender 20.000 pessoas no ano de 2011. A estimativa é de que já foram 

atendidas cerca de 13.000 pessoas entre crianças, jovens, adultos. 

Campanha motociclista responsável – produção de material informativo e 

educativo para o usuário motociclista. Foram produzidos 20 mil, em seguida 



reproduzidos mais 20 mil folders, 3.000 cartazes (duas edições), 30 out-doors, 

20 bus-doors.. 

Campanhas de apoio – capacete, velocidade e álcool – produção de 30 peças 

de otu-doors de alerta de uso de capacete, 30 peças de velocidade, 30 peças 

de alerta do álcool, veiculadas nos meses de julho, agosto e setembro, 

respectivamente. Foram produzidos 1.500 cartazes para alerta do uso do 

capacete afivelado mais 20.000 panfletos em forma de capacete. 

Operação salva vidas –ação de fiscalização realizadas semanalmente pelos 

órgãos de trânsito e polícia militar para fiscalizar uso dos equipamentos de 

segurança, transporte regulamentado, habilitação, documentação de veiculo. 

Em média em cada operação são abordados 2.000 condutores e autuados 

cerca de 10%. São também realizados testes de alcoolemia. Em média 5 são 

autuados e uma prisão é efetuada. Já foram realizadas 27 operações. 

Abordados 28000 veículos, 15.000 motos, 500 condutores autuados, 40 

embriagados autuados, 37 prisões por embriaguez efetuadas, 1.600 motoristas 

autuados. 

Escola em trânsito –projeto que consiste numa aula passeio realizada para 

crianças sobre trânsito. Foram atendidas 150 crianças. Durante o trajeto são 

levadas a compreender os riscos do trânsito e as condutas necessárias para 

evitar acidentes, culminando com uma visão da cidade num mirante turístico da 

cidade. 

Prêmio de Educação no Trânsito – ação desenvolvida com o objetivo de 

sensibilizar jornalistas, educadores, estudantes, pessoas e empresas a se 

engajarem na causa da educação de trânsito. Os fatores escolhidos são os que 

a análise dos dados apontaram como fatores de risco e os grupos vulneráveis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Resultados:  

O programa já obteve os seguintes resultados: 

Ação Meta Resultados 

Campanha Motociclista 

responsável 

01 

campanha 

01 campanha com 40 mil manuais /  

1.500 cartazes/  30  bus-door  /  01 

vt/  01 spott 

Campanha de uso do 

capacete afivelado 

01 

campanha 

01 campanha com 30 out-doors, 20 

mil panfletos, 1.500 cartazes 

Capacitação Motociclista 

Consciente/sest/senat 

 2.000 500 

Blitz educativa motociclista 

vivo. 

10 mil 3.800 

Campanha velocidade 

Legal 

01 01 com 30 out-doors 

Campanha beber e dirigir 

é crime 

01 01 – 30 out-door 

Operação salva vidas 50.000 

abordagen

s 

14.900 motos abordadas, 1.500 

veiculos autuados,  28.830 veiculos 

abordados-motos, carros, 

mototaxis, taxis. 70 testes de 

alcoolemia realizados, 37 prisões 

por embriaguez. 1.600 autuações 



Campanha realizada pelas 

Lojas maçônicas 

 participação de 400 pessoas numa 

atividade de sensibilização nas ruas 

da cidade. 

Campanha Em defesa da 

vida e pela paz no 

transito- 

01 Vt/spott/cartaz 

/panfleto/capacitação 

Campanha motociclista- 

empresa privada 

01 01  

Palestra Empresa privada 

de venda de motos 

150 

pessoas 

150 pessoas 

 

Resultados nos índices de vítimas fatais no 1º semestre/2010/2011- SIM 

  2010 2011 VARIAÇÃO 

ABSOLUTA 

Fatais (SIM)  111 112 + 1 

FATAIS/10 MIL 

VEICULOS 

 4,26 3,6 - 0, 6 

FATAIS  100 MIL 

HAB 

 13,6 13,6 0 

FROTA  262.979 310.000 +47.021 

POPULAÇÃO  814.000 822.000 +8.000 

 

 


