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Orientações para mudança de comportamento envolvendo o transito e 
especificamente a condução de motocicletas. 
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Prevenção de acidentes envolvendo motociclistas 
 



 

JUSTIFICATIVA: 
 
As causas externas (os acidentes e violências), destacam-se hoje, não 

somente no Brasil mas também em vários países do mundo. Entre os mais importantes 
problemas de saúde pública. 

A mortalidade por essas causas atingiu proporções tão grandes que trouxe 
reflexos na expectativa de vida da população, especialmente entre homens, sendo que 
no ano de 2012, foram em acidentes de transito 2,74% causas de morbidade hospitalar 
do SUS por causas externas por local de internação na região de Jales (fonte MS-
DATASUS). 

Acidentes podem ser previsíveis e portanto, prevenidos. 
Esta proposta visa a melhoria na assistência à vitimas de acidentes 

principalmente os com envolvimento com motociclistas, onde irá acontecer em 2 
níveis utilizando-se ferramentas já existentes no município através do SAMU 192 que 
além do APH (Atendimento Pré-Hospitalar) móvel terá seu serviço ampliado também 
para a orientação sobre legislação e educação no transito. 

Para tanto será utilizada a ferramenta do NEU (Núcleo de Educação 
Permanente), que é um espaço para o desenvolvimento de múltiplas atividades, 
principalmente para a capacitação e reciclagem dos profissionais que atuam não só no 
SAMU, mas em toda a área da saúde para a orientação e capacitação dos profissionais 
dos PSFs da região de cobertura do SAMU 192 Regional Jales que hoje atende a 16 
municipios (Aparecida D’Oeste, Aspásia, Dirce Reis, Dolcinópolis, Marinópolis, 
Mesópolis, Palmeira D’Oeste, Paranapuã, Pontalinda, Santa Albertina, Santa Salete, 
Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Urânia e Vitória Brasil), porém é previsto até o 
final do ano a inclusão de mais 6 municípios na área de atendimento do SAMU 192 
Regional Jales, totalizando 22 municípios que no momento não fazem parte deste 
projeto inicial (Nova Canaã Paulista, Rubinéia, Santa Clara D’Oeste, Santa Rita D’Oeste, 
Santa Fé do Sul e Três Fronteiras). 

Também será utilizada a ferramenta do “Projeto Samuzinho” que faz parte 
do NEU e foi desenvolvido para divulgação e conscientização das crianças em idade 
escolar pertencentes ao ensino fundamental (1º ao 9º ano), de escolas publicas e 
privadas quanto à importância e finalidade do programa SAMU-DF 192 que se 
encontra em funcionamento desde 2005 e que tem por objetivo conscientizar a 
importância da atuação correta em situação de risco, comunicar adequadamente a 
solicitação de ajuda, desmistificar ideias errôneas comumente associadas a impulsos 
na busca de auxilio à saúde e foi escolhido este projeto para acrescentar o de 
Prevenção de Acidentes Envolvendo Motociclistas devido ao potencial e desempenho 
infantil como agente de apoio, educação e crescimento da fonte divulgadora correta 
do beneficio, fortalecendo e enfatizando a educação infantil e adolescente como dever 
de abrangência de toda sua vida. Visando com isso: 

- mudar comportamentos inadequados para a condução e utilização de 
veículos em área de transito 

- desconhecimento dos recursos disponíveis em caso de acidentes 
- desconhecimento das vias de acesso ao socorro em caso de acidentes e 

como consegui-los 



 
OBJETIVOS: 

 
Objetivo geral: 
* minimizar a ocorrência de agravos envolvendo motociclistas conforme o 

destacado pelos altos índices de óbito devido a acidentes envolvendo veículos no 
Estado de São Paulo (31,4 por 100 mil habitantes – fonte: MS/SVS/DASIS-Sistema de 
Informação sobre Mortalidade-SIM e IBGE. 

 
Objetivos específicos: 
* conscientização das leis que regem o transito e especificamente o 

transito de motociclistas e pedestres 
* conhecimento de recursos disponíveis em casos de acidentes 
* conhecimento de vias de acesso ao socorro em casos de acidentes 
* conscientização da importância da prestação de socorro através de 

Central de Regulação Médica. 
 

AÇÕES: 
 

Serão realizadas em diferentes níveis: 
1º Nível: 
* Para a comunidade e escolas: 
- através de aulas expositivas e simulação de situação envolvendo 

acidentes de transito. 
- orientação sobre o comportamento no transito (educação no transito) 
- aulas expositivas sobre legislação básica de transito. 
- orientação sobre como conseguir ajuda em casos de acidentes 
- orientação sobre como comportar-se em casos de acidentes. 
2º Nível: 
* Para profissionais da saúde: 
- para profissionais condutores de veículos de remoção dos municípios 

envolvidos (ambulância tipo) treinamento para atividades envolvendo o socorro e 
transporte de vitima de acidentes direcionado por Regulação Médica. 

- treinamento dos profissionais de saúde dos PSFs para atuação em 
situação emergencial. 

 
METAS: 

 
- Atingir ao menos 25% das escolas da região 
- orientar o leigo em como acionar o serviço de urgência/emergência em 

caso de acidentes 
- instrução sobre educação no transito 
- ter pessoal treinado/orientado para prestar esclarecimentos sobre o real 

dimensionamento do acidente de transito. 
- ter pessoas condicionadas a atuar seguindo orientações do 

agente/atendente do serviço de emergência. 



- ter ao menos 20% dos condutores (ambulanceiros) treinados para atuar 
em casos de acidentes via central de regulação. 

- ter a retaguarda de 20% dos profissionais de saúde para atendimento 
emergencial em acidentes. 

 
CRONOGRAMA PARA 2013 – 2014: 

 

 Explanação para os prefeitos e gestores dos 16 municípios sobre a 
importância do programa e como ele será feito 

 Inicio do “Projeto Samuzinho” nos diversos municípios 

 Inicio da capacitação dos condutores (ambulanceiros) dos 
municípios 

 Inicio do treinamento dos profissionais dos PSF dos municípios para 
atendimento a acidentes via Regulação Médica. 

 
INDICADORES DA ESTRUTURA: 

 
Para o “projeto Samuzinho” será necessária participação da Secretaria da 

Educação de cada município, por se tratar de atividade desenvolvida nas escolas. 
Para o NEU será necessário a parceria com a Secretaria da Saúde para 

disponibilizar os profissionais para treinamento “in loco”. 
 
Os recursos necessários serão: 

 - aulas expositivas sobre os assuntos 
- legislação de transito básica 
- atuação em caso de acidentes 
- acionamento de serviços de resgate 
- educação no transito 

 - folders explicativos 

 - treinamentos de situações envolvendo acidentes e situações de 
urgência/emergência 

 - explanação sobre os órgãos de urgência/emergência disponíveis e 
como utilizá-los 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 

 
O resultado será observado: 
- a curto prazo com o desenvolvimento de questionários sobre o 

aproveitamento das aulas apresentadas 
- a longo prazo com a mudança de comportamento nos usuários de 

motociclistas e pedestres; e a redução nos casos de acidentes envolvendo 
motociclistas. 

 
O resultado do “Projeto Samuzinho”: 
- se dará pelo número de escolas (A) na região atendida, sobre o nº de 

escolas atendidas (B) X 100 que deverá ser igual ou superior a 25% 
 



Total das escolas (A) __      X  100 = ≥ 25% das escolas 
                      Escolas atendidas (B)                
 
O resultado do NEU: 
- sobre os condutores (ambulanceiros) se dará pelo nº total de 

ambulanceiros(A) sobre a quantidade treinada/capacitada(B) X 100 que deve ser igual 
ou superior a 25% 

 
nº total de ambulanceiros(A)           X 100 = ≥ 25% dos ambulanceiros 

          quantidade capacitada(B) 
 
- sobre os profissionais dos PSFs capacitados se dará pelo nº total de 

profissionais dos PSFs sobre a quantidade de funcionários treinados X 100 que deverá 
ser igual ou superior a 20% 

 
nº total de profissionais dos PSFs (A)    X 100 = ≥ 20% dos profissionais 

       nº de profissionais treinados (B) 
 

ORÇAMENTO: 
 
* contratação de enfermeiro (+/-2.000,00/mês) para a realização do 

treinamento em loco. 
* fornecimento de combustível para transporte do profissional que 

realizará o treinamento (+/- 400,00/mês) 
* despesa com alimentação do profissional que realiza o treinamento (+/- 

300,00/mês)( 
* despesa com material de divulgação no treinamento (+/- 2.000,00/mês) 

(folders. Adesivos, apostilas, etc...) 
 
 
 
 


