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OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: INTERVENÇÃO SOBRE OS ACIDENTES 
ENVOLVENDO MOTOCLISTAS,  ATIBAIA, 2013/2014.

INTRODUÇÃO
O trânsito no Brasil tornou-se um fator gerador de tristezas, custos e de redução de 

produtividade econômica, ou seja, trata-se de uma catástrofe, necessitando especial atenção dos 
meios de comunicação, que ainda tratam os milhares de casos como acidentes e não como eventos 
causados por negligência, imperícia ou imprudência. No ano de 2012 foram 61.000 mortes. 

Para mudar essa realidade é preciso fazer com que as pessoas passem a encarar o acidente de 
trânsito não como uma fatalidade, mas como um evento que pode ser evitado quando se tomam as 
devidas precauções.

Em Atibaia o cruzamento do território urbano pelas Rodovias Fernão Dias e Dom Pedro 
favorecem a ocorrência de acidentes. A cidade cresceu ao longo das Rodovias Federais, e o fluxo de 
pedestres, ciclistas e motociclistas deslocando-se urbanamente é muito grande.

A Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte e corta 33 cidades ao longo do trecho, tem 
um importante papel na malha viária brasileira, pois faz parte o principal corredor rodoviário de 
interligação dos mais importantes polos econômicos das regiões Sudeste e Sul do Brasil e destas 
com os principais países do MERCOSUL.

Em termo de movimentação de cargas e passageiros, os volumes de tráfego são mais altos nos 
trechos entre Bragança Paulista/SP e São Paulo, e Igarapé/MG e Belo Horizonte, em ambos os 
sentidos da rodovia. O tráfego ao final de 2011 foi composto por 38% de veículos comerciais, 57% 
de veículos de passeio e 5% de motocicletas.

Dos óbitos ocorridos (não somente em residentes) no município em 2011, 23 foram na Rodovia 
Fernão Dias, 06 na Rodovia Dom Pedro e 08 na cidade. Dos óbitos relacionados à Rodovia Fernão 
Dias, nos 15 casos de atropelamentos 11 vítimas residiam em bairros situados às margens da estrada 
e 04 não tinham identificação na Declaração de Óbito. Nos demais 08 casos de acidentes de 
trânsito, 02 acidentes com motociclistas residentes também nos bairros vizinhos à Rodovia e 06 
com outros tipos de veículos e vítimas residentes fora do município.

Na Rodovia Dom Pedro, houve 02 acidentes com moto, 02 atropelamentos, 01 envolvendo 
bicicletas e carro e 01 de carro.

Para proporcionar mudança de atitude no entendimento e importância do tema trânsito é preciso 
conhecer a realidade local.

Para iniciar a análise do cenário do trânsito no município, seria no mínimo necessário dispor de 
informações sobre a quantidade de mortes, feridos e sequelados, os custos, os locais com maior 
índice de acidentes e o horário com maior incidência de ocorrências, entre outros importantes 
dados, mas essas estatísticas infelizmente não existem de forma organizada, padronizada e 
consequentemente, confiável.

Por essa razão o primeiro passo deve ser o de desenvolver base de dados confiável utilizando 
como fontes de informação: SAMU, Hospitais Privados e Público, Corpo de Bombeiros, 
Concessionárias que administram as rodovias, Funerárias e Polícia Militar. Esta deverá se constituir 
num conjunto articulado de medidas intersetoriais, pelas quais se estabelecem ações, metas e 
cronograma de execução, visando à redução de acidentes, sequelas e mortes no trânsito.

São considerados partícipes e interessados nessa proposta as equipes das Secretarias de Saúde, 
Segurança Pública, Transporte e Trânsito, Educação, Assuntos Jurídicos, Comunicação, Polícias 
Civil, Militar, Rodoviária, Concessionárias das Rodovias Federais e Estaduais, Serviços Funerários, 
IML e entidades que participarão efetivamente do observatório. 

OBJETIVO GERAL: 
Acompanhar a situação e tendências da ocorrência de acidentes de trânsito no município de Atibaia 



de forma a contribuir para sua redução.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS:
1- Implantar e implementar observatório municipal de trânsito, que possibilite a coleta e análise de 
dados, no biênio 2013/2014
Meta: 1 atividade 

2- Desenvolver ações educativas em articulação com os demais parceiros no biênio 2013/2014
Meta: 10 campanhas educativas

3- Ao final do biênio 2013/2014 obter a integração e parceria na elaboração de políticas 
intersetoriais por órgãos e entidades relacionadas à prevenção de acidentes de trânsito
Meta: Relatório anual explicitando os avanços obtidos mediante a parceria dos diferentes 
organismos envolvidos na proposta

Serviços notificantes:
SAMU, Hospitais Privados e Público, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, 
Concessionárias que administram as Rodovias e Polícia Militar.

AÇÕES:
1- Formar Comissão Intersetorial, composta por representantes dos setores de trânsito, segurança, 
saúde e educação, com Presidente e Secretário, com sede na Secretaria de Segurança Pública.
2- Obter juntamente a Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde o Software do Sistema VIVA, 
que será implantado e será gerenciado no Departamento de Vigilância em Saúde. Os formulários 
serão distribuídos aos serviços notificantes.

3- Contratar 01 digitador que será responsável por alimentar e gerenciar o sistema de informações.

4- Capacitar os profissionais envolvidos na notificação dos acidentes de trânsito.

5- Realizar monitoramento semanal e avaliação trimestral. Os formulários referentes a acidentes 
com vítimas graves e/ou fatais serão encaminhados via fax o mais rapidamente possível à Comissão 
Intersetorial (Secretário) e às autoridades responsáveis pelo controle de trânsito (Departamento de 
Trânsito Municipal nos acidentes ocorridos na malha viária urbana, Polícias Rodoviárias Federal e 
Estadual nas respectivas Rodovias). 

6- Realizar campanhas educativas:
Inserir ações educativas de trânsito mais seguro nas comemorações do mês da criança (outubro) de 
2013 e 2014
Dia Nacional do Motociclista em 2013 e 2014
Semana Municipal do Trânsito em 2013 e 2014
Orientação aos médicos sobre declarações de óbitos ocorridos tardiamente após um acidente de 
trânsito
Campanha educativa para acionamento correto dos órgãos de emergência em 2013 e 2014
Campanha educativa de saúde e segurança no trânsito: compreendendo e respeitando a sinalização, 
voltada à população geral em 2013 e 2014

INSUMOS, EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS:
Formulários de notificação
Software do Sistema VIVA
Computador
Aparelho de FAX



Outdoor 
Banner
Folders
Cartilhas
Espaço e equipamentos de multimidia para capacitação
Digitador

RESULTADOS ESPERADOS:
- Ter um banco de dados qualificado sobre acidentes de trânsito ocorridos no município de Atibaia, 
especialmente no que tange às ocorrências envolvendo motocicletas. 

- Relatórios sobre a situação de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas produzidos.

- Fatores de risco para lesões e mortes ocorridas no trânsito do município identificados.

- Políticas, programas, intervenções e ações corretivas que venham reduzir a morbimortalidade por 
acidentes de trânsito planejadas e executadas.

INDICADORES:

Estrutura
Contratação do profissional digitador e a aquisição dos equipamentos e implantação do 
Observatório. 

Processo  
Relatórios sobre acidentes de trânsito envolvendo motociclistas elaborados trimestralmente
Atas das reuniões da Comissão Intersetorial 

Resultados envolvendo motociclistas
Redução do número de acidentes 
Redução das infrações de trânsito 
 
CUSTO: 
Contratação e custeio/ano do digitador:
R$ 39.000,00
Compra de equipamentos e insumos:
R$ 5.000,00
Campanhas Educativas
R$ 50.000,00
Total:
R$ 94.000,00 no 1º ano
R$ 94.000,00 no 2º ano 

CRONOGRAMA

1- Formar Comissão Intersetorial Agosto de 2013
2- Implantação do Observatório Outubro de 2013
3- Contratação de digitador Setembro de 2013
4- Capacitação dos profissionais notificadores Outubro de 2013



5- Monitoramento semanal A partir de outubro de 2013
6- Avaliação trimestral A partir de dezembro de 2013
7- Notificação rápida de acidentes graves/fatais Início em outubro de 2013
8- Campanhas educativas
Trânsito mais seguro (outubro) Outubro 2013 e 2014
Dia Nacional do Motociclista  Julho 2013 e 2014
Semana Municipal do Trânsito Outubro 2013 e 2014
Orientação aos médicos DO e acidentes de 
trânsito

Novembro de 2013 e 2014

Acionamento correto órgãos de emergência em 
2013 e 2014

Setembro de 2013 

Saúde e segurança no trânsito “Respeitando a 
sinalização 2014”

Março de 2014




