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1. Justificativa 

 

Segundo Léon (2012), os acidentes de trânsito constituem um problema importante 

para a saúde pública em virtude do grande impacto na morbidade e mortalidade, 

principalmente da população jovem do sexo masculino. Segundo estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), por ano, é registrado no mundo cerca de 1,2 

milhão de mortes no trânsito, o que representa um total de três mil mortes por dia. O Brasil 

está entre os dez países que concentram mais de 60% dos óbitos por acidentes de trânsito. 

Segundo o DATASUS, no município de Torrinha em 2010 houve um acidente 

envolvendo motociclistas, e em 2012, três acidentes. Importante lembrar que esses são 

dados oficiais, porém possuímos uma deficiência em coleta de dados sobre acidentes 

envolvendo motociclistas.  

Ainda segundo Léon (2012), o Brasil, as publicações da OMS e do Ministério da 

Saúde  apresentam o crescimento dos indicadores de morbidade e mortalidade relacionados 

aos acidentes de trânsito nos últimos anos. Em publicação sobre desigualdades na 

mortalidade por acidentes de trânsito, o Ministério da Saúde  alertou para o impacto 

negativo destes sobre a saúde da população brasileira, a perda de anos de vida livres de 

incapacidade, a redução da expectativa de vida dos adolescentes e jovens, além dos altos 

custos sociais e econômicos impostos ao sistema de saúde e previdenciário. 

Para Léon (2012), apesar da implantação do Código Nacional de Trânsito, em 

1998, com o estabelecimento de normas legais para punir os infratores, e da Lei Seca, em 

2008, revisando o limite do consumo de bebida alcoólica por condutores, os acidentes de 

trânsito ainda representam uma importante causa de mortalidade precoce e evitável no 

Brasil. Países que têm implantado com êxito medidas de regulamentação, fiscalização e 

educação vêm apresentando taxas muito menores de óbitos por essa causa. 

Outro aspecto importante da realidade brasileira segundo Léon (2012) é o 

expressivo crescimento da frota de motocicletas, com aumento de 61% do licenciamento 

desse meio de transporte entre 2002 e 2006. Esse crescimento foi apoiado por políticas 

federais que favoreceram a fabricação, o baixo custo e o financiamento desses veículos e 

pode estar relacionado ao aumento das mortes com motocicletas no Brasil, as quais 

passaram de 3% para 27% dos óbitos por acidentes de trânsito entre 1996 e 2006. 
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Importante enfatizar que a frota de motocicletas é crescente no município de 

Torrinha, segundo o IBGE a frota de motocicleta em 2005 era de 177 veículos passou no 

ano de 2012 para 514 motocicletas. O que reforça o fato da facilidade em comprar as 

motocicletas que muitas vezes será o primeiro veículo das pessoas, principalmente jovens.  

Diante disso, fica evidente a importância de um projeto de prevenção de acidentes 

envolvendo motociclistas, para alunos de 1° a 3° colegial, que deve acontecer anualmente, 

visando conscientizar e formar condutores responsáveis, com uma visão adequada, sobre o 

tipo de roupas que devem utilizar ao dirigir uma motocicleta, equipamentos de proteção 

individual, limite de velocidade, importância da sinalização, conscientização de direção 

defensiva e segura, importância de pensar em si e no próximo.  

Além disso, ressaltar a importância em possuímos no município uma coleta de 

dados eficiente para análise e formulação de programas posteriores a esse projeto.  

 

2. Objetivo Geral 

Promover a conscientização por meio da educação continuada e/ou permanente dos 

jovens futuros condutores de motocicletas, buscando a diminuição dos acidentes através de 

um trabalho intersetorial.   

 

3. Objetivos Específicos 

Conscientizar os jovens entre o 1º e 3º ano do ensino médio sobre prevenção de 

acidentes com motociclistas.  

Estabelecer vínculos intersetoriais do Município, como departamentos de saúde, 

educação, comissão de transito, CIRETRAN e Policia Militar para realização dos 

programas. 

Expor ao Departamento de Saúde e Policia Militar a importância da coleta de dados 

precisos sobre acidentes envolvendo motociclistas para criação de programas de prevenção 

e medidas preventivas em relação ao mapeamento de risco no município.   
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4. Insumos 

Material Impresso – R$ 1.000 

Material de Exposição – R$ 1.200 

 

5. Atividades  

 

1. Serão realizadas reuniões entre os setores envolvidos para formulação, 

adequação e consenso dos setores para as aulas expositivas. 

2. Reuniões entre o Departamento de Saúde e Policia Militar para enfatizar a coleta 

de dados de acidentes envolvendo motociclista independente do grau de gravidade. 

3. Durante uma semana serão dadas aulas expositivas aos alunos da única escola de 

1º a 3º ano do segundo grau da cidade. As aulas terão como conteúdo: 

- Importância da prevenção de acidentes, acionamento de órgãos de emergência e 

respeito à sinalização.    

- Vestuário Adequado e Equipamentos de Proteção Individual com exposição das 

roupas e EPIs. 

- Direção Defensiva, Condições do Condutor e Cuidados com Crianças, Idosos e 

PNE. 

- Exposição de acidentes de motocicletas evitáveis e suas seqüelas. Realizar uma 

avaliação em grupo sobre as aulas do projeto. 
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6. Metas 

 

Estabelecer vínculos necessários entre os departamentos municipais de saúde, 

educação, comissão de trânsito, CIRETRAN e Policia Militar através de reuniões mensais 

para realização do Programa no mês de novembro.  

Realizar o primeiro programa em prevenção de acidente com motociclistas no 

Município de Torrinha. 

Conscientizar anualmente 340 jovens futuros condutores de motocicletas estudantes 

do 1º ao 3º ano do ensino médio que estarão inseridos no programa, sobre a importância da 

prevenção em acidentes envolvendo motociclistas. 

 Criar uma base de dados sobre acidentes envolvendo motociclistas, para novos 

programas com maior abrangência municipal. 

 

7. Cronograma 

 

Ações Ago. Set. Out. Nov. 

Reunião Intersetorial X x x  

Definição dos Palestrantes  x x  

Realização do Programa    x 

Criação de Banco de Dados 

sobre Acidente de Motociclistas 
X x x x 
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8. Resultados 

 

Espera-se com o Programa de Prevenção de Acidentes de Trânsito Envolvendo 

Motociclistas no Município de Torrinha integrar os Departamentos Municipais de Saúde, 

Educação, Comissão de Trânsito e os órgãos CIRETRAN e Policia Militar para 

implementação de ações de prevenção de acidentes, conscientizando através da educação 

continuada os jovens futuros condutores de motocicletas sobre os importantes aspectos que 

envolvem a prevenção dos acidentes. Além disso, busca-se com esse Programa enfatizar a 

coleta de dados, criando uma base de dados precisos sobre acidentes envolvendo 

motociclistas para o planejamento de novos programas de prevenção com maior 

abrangência municipal.  
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