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RESENHA 

 

 

No Brasil, a mortalidade e hospitalizações decorrentes de acidentes de trânsito se 
configuram como um problema de saúde pública. Neste sentido, o Ministério de Saúde 
desde 2010, lançou o Projeto Vida no Trânsito que visa subsidiar gestores nas 
políticas de prevenção a acidentes de trânsito com vítimas graves e fatais por meio de 
ações intersetoriais. Em Manaus, o Projeto Vida no Trânsito, entre as ações, qualifica 
e integra informações de várias instituições sobre as lesões e mortes causadas pelo 
trânsito, identificando os fatores de risco principais e os grupos de vítimas mais 
vulneráveis. Até o momento, foram analisados (113) acidentes com vítima fatal 
ocorridos nos primeiros semestres de 2012 e 2013. Os dados indicaram que as 
maiores vítimas foram ocupantes de motocicletas (41,7%), seguidos por pedestres 
(33,4%), ocupantes de veículos leves (14,6%), Ciclistas (6,3%) e Ocupantes de 
veículos pesados (4,2%). Em relação aos fatores associados às ocorrências dos 
acidentes, a análise indicou: a velocidade excessiva e/ou inadequada (28,0%); 
Converter ou cruzar sem dar preferência (16,8%); Falta de infraestrutura da via 
(16,8%); Transitar em local proibido (12,0%), dentre outros. Os achados sugerem a 
necessidade de desenvolver programas e projetos de intervenção que ajudem a 
modificar a cultura de segurança no trânsito de forma a reduzir o número de mortos e 
feridos graves. 

PALAVRAS-CHAVES: Acidentes de trânsito, Mortalidade, Ações Intersetoriais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Os acidentes de trânsito matam atualmente mais de um milhão de pessoas, por ano, 
em todo o mundo e deixam cerca de cinquenta milhões de pessoas feridas, segundo a 
Organização Mundial de Saúde (2013). No Brasil, dentre os eventos ditos acidentais, 
destacam-se as mortes e hospitalizações decorrentes do trânsito. A elevada 
mortalidade e morbidade por acidentes de trânsito representam “um problema de 
saúde pública”, segundo Silva e Lima (2013), principalmente entre jovens do sexo 
masculino em idade produtiva. 

Neste sentido, o Ministério de Saúde desde 2010, lançou o Projeto Vida no Trânsito 
que compõe o Plano Nacional para reforçar a Segurança de Trânsito no Brasil, 



atendendo assim as recomendações da Organização das Nações Unidas para reduzir 
os índices de acidentalidade e de mortos no trânsito com ações fundamentadas em 
cinco pilares: I-Fiscalização; II-Educação; III-Saúde; IV-Infraestrutura e V-Segurança 
Veicular propostos no Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária 
para a Década 2011-2020.  

O Projeto Vida no Trânsito se apoia na Estratégia de Proatividade e Parceria (EPP) 
desenvolvida pelo Global Road Safety Partnership (GRSP)1 e adaptada à realidade 
brasileira, descreve Silva el al. (2013). O modelo dinâmico pressupõe: I. Formação de 
Parcerias; II. Coleta, Gestão e análise de Dados; III. Ações Integradas de Segurança 
Viária; IV. Monitoramento de Desempenho, Avaliação e Reconhecimento; V. Revisão 
Anual; VI. Renovação e Expansão. 

Nesta linha, Cardita el al (2010) acrescenta a necessidade da adaptação às 
características locais das cidades do modelo dinâmico proposto pela metodologia, 
chamando atenção para a avaliação e reavaliação, de cada etapa implementada, 
vislumbrando a melhoria do sistema.  

Em Manaus, o "Projeto Vida no Trânsito: aplicação em Manaus" objetiva “Implementar 
o Projeto Vida no Trânsito em Manaus por meio da articulação intersetorial entre as 
Secretarias de Saúde, Trânsito, Transportes, Infraestrutura, Segurança Pública  e 
outros setores, governamentais e não-governamentais, subsidiando gestores nas 
políticas de prevenção à acidentes de trânsito com vítimas graves e fatais, baseado 
nas Portarias nº 1.934, de 10/09/12 e 3.023, 21/12/11”.  

 

 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

 

  

A proposta do Projeto Vida no Trânsito é que as ações sejam multidisciplinares, com 
objetivos múltiplos, que se estendem por diversos campos do conhecimento, assim 
como por práticas distintas nas diversas instituições envolvidas, ou seja, de forma 
intersetorial. Para Inojosa e Junqueira (1997) a intersetorialidade promove impacto 
positivo nas condições de vida da população, por meio da “articulação de saberes e 
experiências no planejamento, realização e avaliação de ações, com o objetivo de 
alcançar resultados integrados em situações complexas, visando um efeito sinérgico 
no desenvolvimento social”. (INOJOSA; JUNQUEIRA, 1997, p.24) 

Neste sentido, buscou-se a implementação do referido Projeto em fases distintas, 
porém articuladas, com a finalidade de demonstrar a metodologia a ser utilizada, 
tomando por base as ações estratégicas do âmbito nacional, que contemplam: 

 

2.1 Organização e legalização do “Projeto Vida no Trânsito” em Manaus. 

 

O Projeto Vida no Trânsito em Manaus teve início com a aprovação da “Proposta de 
Ação para implementação do Projeto Vida no Trânsito na Capital Manaus e 
Implantação do Observatório de Trânsito do Amazonas”, apresentada pela Fundação 
de Vigilância em Saúde (FVS) na Comissão Intergestores Bipartite do Estado do 
Amazonas, por meio da Resolução nº 011 de 25 de fevereiro de 2013. 

                                                           
1 Instituição sem fins lucrativos fundada pelo World Bank Group, em 1999.   



Em julho do mesmo ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA) o 
documento intitulado “Projeto Vida no Trânsito: aplicação em Manaus” também foi 
aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde por meio da Resolução nº 052, de 
16/07/2013. 

 

Ano Documento 

Fevereiro 
de 2013 

Aprovação da Proposta de Ação para implementação do Projeto Vida no 
Trânsito na Capital Manaus e Implantação do Observatório de Trânsito do 
Amazonas na Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas, por 
meio da Resolução nº 011 de 25 de fevereiro de 2013. 

Julho de 
2013 

Aprovação do Projeto Vida no Trânsito: aplicação em Manaus no Conselho 
Municipal de Saúde, por meio da resolução nº 052 de 16 de julho de 2013. 

Setembro 
de 2013 

Assinatura do Termo de Convênio/Cooperação Técnica nº 01/2013 celebrado 
entre instituições de Saúde, Trânsito, Educação, Infraestrutura, Segurança 
Pública e Planejamento do Estado e do Município para qualificação, 
planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação do Plano de Ação 
Local do Projeto vida no Trânsito. 

Janeiro de 
2014 

Publicação da Portaria Interministerial nº 183 de 30 de janeiro de 2014 que 
regulamenta o incentivo financeiro de custeio para implantação e manutenção 
de ações e serviços públicos estratégicos de Vigilância em Saúde. 

Agosto de 
2014 

Aprovação do Projeto Vida no Trânsito: aplicação em Manaus na Comissão 
Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas, por meio da Resolução nº 119 
de 25 de agosto de 2014. 

Novembro 
de 2014 

Publicação do Extrato do Convênio/Cooperação Técnica nº 01/2013 celebrado 
entre instituições de Saúde, Trânsito, Educação, Infraestrutura, Segurança 
Pública e Planejamento do Estado e do Município. 

Quadro 1. Marcos legais do Projeto Vida no Trânsito em Manaus. 
Fonte: Adaptado de Neves (2015).  

 

Entendendo a necessidade de articulação das instituições estaduais e municipais, 
buscou-se então a constituição de único Comitê Intersetorial do Projeto Vida no 
Trânsito, para coordenar as ações integradas entre as secretarias de Saúde, Trânsito, 
Transportes, Infraestrutura, Segurança Pública e outros setores, governamentais e 
não governamentais. A partir dessa afirmativa foi assinado durante a abertura do I 
Seminário Intersetorial do Projeto Vida no Trânsito – álcool e segurança no trânsito, no 
dia 25 de setembro de 2013, o Termo de Cooperação Técnica do Projeto Vida no 
Trânsito, entre as instituições que fazem parte do Comitê Intersetorial do Projeto Vida 
no Trânsito. 

Tal documento estabeleceu o regime de cooperação, as obrigações de cada 
instituição signatária, como a participação nas seguintes subcomissões: 

a) Subcomissão de Coleta de Dados, Análise e Gestão da Informação – para 
analisar os acidentes de transporte terrestre com vítimas fatais e graves ocorridos a 
partir de 2012 objetivando verificar os fatores e grupos de risco dos acidentes; 

b) Subcomissão de Educação para o Trânsito – para planejar e executar as 
ações/projetos de educação de trânsito e mobilização social com foco nos fatores e 
grupos de risco; 

c) Subcomissão de Fiscalização – para planejar e executar as ações de 
fiscalização com foco nos fatores e grupos de risco, nos locais de maior ocorrência de 
acidentes de transporte terrestre; 

d) Subcomissão de Planejamento Urbano e Engenharia – para planejar e 
executar a melhoria do sistema viário, com ações voltadas à acessibilidade e 
mobilidade urbana; 



e) Subcomissão de Saúde – para planejar e executar a melhoria no atendimento 
de vítimas de acidentes de transporte terrestre; 

Com base na Portaria do Ministério da Saúde nº 183, de 30 de Janeiro de 2014, que 
regulamenta o incentivo financeiro de custeio para implantação e manutenção de 
ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Manaus aderiu ao Projeto Vida no Trânsito, adequando a proposta inicial. 
Nesta etapa se buscou a sistematização das ações trabalhadas nos anos anteriores, 
assim como o redimensionamento e envio do “Plano de Ação Local” ao Conselho 
Municipal de Saúde para análise e aprovação.  

 

2.2 Análise e qualificação dos dados estatísticos 

 

Os dados do setor Saúde, muitas vezes, não contemplam informações sobre os tipos 
de acidente de trânsito (atropelamento, colisão, capotamento, etc), gerando os sub-
registros. Neste sentido, o Projeto Vida no Trânsito em Manaus busca, dentre outros 
objetivos, qualificar os dados dos acidentes de trânsito por meio do pareamento e 
análise dos dados oriundos de diversas fontes de informação como: Centro de 
Controle Operacional de Trânsito, Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal, 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, além de informações coletadas nos 
principais prontos-socorros. 

Assim, a Subcomissão de Coleta de Dados, Análise e Gestão da Informação optou por 
iniciar a análise dos acidentes de trânsito fatais ocorridos na cidade de Manaus, no 
primeiro trimestre de 2012 e de 2013, qualificando e organizando os dados sobre 
mortalidade no trânsito, visando análise multidisciplinar dos acidentes de trânsito, 
construção de bancos de dados confiáveis, e identificação dos fatores de risco, dentre 
outras. 

Vale ressaltar que, o Projeto Vida no Trânsito sugere também a qualificação dos 
dados de feridos graves no trânsito, entretanto Manaus optou pelos acidentes fatais, 
deixando os lesionados graves para um segundo momento.   

Até o momento, foram analisados (113) acidentes com vítima fatal ocorridos nos 
primeiros semestres de 2012 e 2013. Os dados indicaram que em relação aos fatores 
contributivos para ocorrência dos acidentes, a Velocidade excessiva e/ou inadequada, 
aparece em 28% dos acidentes analisados; seguidos por Converter ou cruzar sem dar 
preferência (16,8%); Falta de infraestrutura da via (16,8%); Transitar em local proibido 
(12,0%), dentre outros indicados no gráfico 1. Com base nestes dados optou-se por 
trabalhar o primeiro fator Velocidade excessiva e/ou inadequada, como programa 
durante o ano de 2015. 

 



 

Gráfico 1. Percentual dos fatores contributivos para ocorrência dos acidentes de trânsito com 
vítima fatal, primeiro trimestre de 2013.  
Fonte: Relatório da Subcomissão de Coleta de Dados, Análise e Gestão da Informação (2014). 

 

Além disso, o órgão executivo de trânsito local, por meio do pareamento de dados de 
várias instituições vem monitorando diariamente os acidentes de trânsito com vítima 
fatal. Este monitoramento indica que nos últimos dois anos, conforme quadro 2, os 
Pedestres e os Motociclistas estão entre os grupos de vítimas mais vulneráveis no 
contexto do trânsito, embasando a decisão de programas destinados a estes grupos, 
priorizando as medidas preventivas2 indicadas pela Política Nacional de Redução de 
Morbimortalidade por acidentes e violências (2001). 

Quadro 2. Percentual Comparativo 2013/2014 por tipo de vítima.  
Fonte: Relatório de Vítimas Fatais, GIV/EST/MANAUSTRANS (2014). 

 

 

 

                                                           
2 Entendidas em seu sentindo mais amplo, abrangendo as medidas inerentes à promoção da saúde e 

aquelas voltadas a evitar a ocorrência de violências e acidentes. (MS, 2001). 
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TIPO DE VÍTIMAS FATAIS 2013 2014 
% 

COMPARATIVO 
2013/2014 

MOTOCICLISTA 77 79 2,60 

MOTORISTA 20 20 0,00 

PEDESTRE 102 85 -16,67 

PASSAGEIROS OCUPANTES DE  
VEÍCULOS LEVES (Automóveis,Motocicletas) 

8 13 62,50 

PASSAGEIROS OCUPANTES DE VEÍCULOS PESADOS 
(Caminhões, Microônibus,Carretas,Ônibus) 

2 15 650,00 

CICLISTA 3 4 33,33 

Não informado 44 35 -20,45 

TOTAL 256 251 -1,95 



2.3 Desenho das ações: programas, projetos e sistemas. 

 

Esta etapa objetivou redesenhar as ações de intervenção com base nos relatórios de 
dados estatísticos produzidos pela Subcomissão de Coleta de Dados, Análise e 
Gestão da Informação. Assim, foi produzido o Plano de Ação que está organizado em 
programas, definidos a partir dos fatores de riscos determinados a partir da análise 
dos dados, quais foram: velocidade excessiva e/ou inadequada e usuários vulneráveis 
(pedestres e motociclistas), por meio de ações Integradas de Segurança Viária. O 
quadro 2 apresenta os Programas pactuados no Plano de Ação Local, bem como as 
metas e os indicadores utilizados para monitorar o Programa. 

  

Fator e/ou 
grupo de risco 

Programa Meta Indicador 

Velocidade 
Gerenciamento 
de Velocidade 

Reduzir os índices 
de acidentes 
envolvendo 

velocidade em 10% 

- Porcentagem de veículos 
flagrados com velocidade acima do 
permitido. 
- Nº absoluto de óbitos envolvendo 
excesso de velocidade.  

Pedestre 
Pedestre 
Seguro 

Reduzir os índices 
de atropelamentos 

em 20% 

- Taxa de acidentes fatais por 
10.000 veículos envolvendo 
pedestres. 
- Taxa de mortalidade de pedestres 
por 100.000 hab  
- Nº absoluto de óbitos de 
pedestres.  

Motociclista 
Motociclista 
Consciente 

Reduzir os índices 
de acidentes 
envolvendo 

motociclistas em 
10% 

- Taxa de acidentes fatais por 
10.000 veículos envolvendo 
motociclistas. 
- Taxa mortalidade de motociclistas 
por 100.000 hab 
- Nº absoluto de óbitos de 
motociclistas.  

Quadro 3. Programas pactuados no Plano de Ação Local do Projeto Vida no Trânsito. 
Fonte: SEMSA (2015).  

 

Durante a execução do Plano de Ação, a estratégia é envolver mais parceiros, 
mediante a necessidade abranger instituições do setor público, privado e sociedade 
civil. Destaca-se, que foi apresentado à sociedade civil para debate o “Plano de Ação 
Local do Projeto Vida no Trânsito”, o qual tem como objetivo geral “Promover ações 
intersetoriais que tenham como finalidade a Redução dos Acidentes de Trânsito Fatais 
em 5% ao ano na cidade de Manaus”. E objetivos específicos: 

 Qualificar e integrar as informações sobre as lesões e mortes 
causadas pelo trânsito; 

 Identificar os fatores de risco principais e grupos de vítimas 
(vulneráveis) mais importantes na capital; 

 Desenvolver programas e projetos de intervenção focados nos 
fatores de risco e grupos de vítimas vulneráveis, especialmente de 
Velocidade Excessiva e/ou Inadequada, pedestres e motociclistas; 

 Fortalecer programas e projetos de intervenção desenvolvidos 
em Manaus que modifiquem a cultura de segurança no trânsito de 
forma a reduzir o número de mortos e feridos graves; 

 Monitorar, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas em 
Manaus. 



Isto posto, acrescenta-se que o Plano de Ação é executado, monitorado e avaliado de 
forma intersetorial, integrada e contínua a partir dos indicadores também indicados no 
quadro 3.   

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

A aplicação da metodologia proposta pelo Projeto Vida no Trânsito tem contribuído 
significativamente para o planejamento das ações intersetoriais em Manaus.  

Embora o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito 
(MANAUTRANS) já tivesse rotina de coleta de dados nas diversas fontes, a 
metodologia proposta permitiu o acesso a documentos anteriormente não utilizados 
nas análises estatísticas como os Laudos Periciais das ocorrências, neste sentido a 
primeira contribuição se deu na qualificação dos bancos de dados por meio da troca 
de informações entre os órgãos envolvidos, possibilitando a análise mais completa dos 
acidentes de trânsito. 

A utilização do modelo da EPP também permitiu a identificação de fatores e condutas 
de risco regionais, apontando a velocidade excessiva e/ou inadequada como mais 
influente na ocorrência dos acidentes com vítima fatal nos primeiros trimestres de 
2012 e 2013. 

Na mesma linha de análise, se destacaram as condutas de risco “Converter ou cruzar 
sem dar preferência” ligada, na maioria das vezes, aos acidentes envolvendo veículos 
pesados e “Transitar em local proibido” fortemente associada aos acidentes 
envolvendo os motociclistas.  

Em relação aos principais grupos de vítimas, os “Pedestres” e os “Motociclistas” foram 
as principais vítimas fatais de acidentes de trânsito fatal em Manaus nos anos de 2013 
e 2014. A análise também permitiu a redução em 20% dos acidentes de trânsito com 
tipo de vítima não informado, demonstrando o avanço da qualificação dos dados. 

Por fim, o Projeto Vida no Trânsito auxilia as tomadas de decisões, indicando por meio 
dos dados analisados, onde as ações de educação para o trânsito, fiscalização e 
engenharia devem se focar, buscando principalmente a qualidade de vida para 
população manauense. 
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