
 

 1. Identificação  

 

Aluno: Flávia Alline de Queiroz Scarano 

Título do Projeto: Ação intersetorial de prevenção de traumatismos no sistema viário: 

estímulo do uso de EPIS  por motocicletas. 

Localidade (Estado/Município): São José do Rio Preto 

 

2. Justificativa  

 

Em São José do Rio Preto no ano de 2009, de acordo com o Banco de Dados do 

município, 71,13% das vítimas de acidentes de trânsito tinham a faixa etária de 16 a 40 

anos, sendo que 56,25% das mortes (fatais) no trânsito ocorreram nesta mesma faixa 

etária. Os traumatismos do sistema viário são responsáveis por inúmeros agravos à 

saúde tendo a morte e muitas vezes a invalidez como piores consequências. No ano de 

2009 o Ministério da Saúde (MS/SVS/DASIS) divulgou que 54,02% das vítimas 

(óbitos) dos traumatismos da segurança viária tinham faixa etária de 15 a 39 anos.  

 Com relação aos acidentes de trânsito, no ano de 2009 ocorreram em São José 

do Rio Preto 4.899 e no ano de 2010 5.112 acidentes de trânsito nas vias urbanas e 

rodovias do município com 6.143 vítimas (2009) e 6.402 vítimas (em 2010), sendo  que 

em 2009, 5.711 com lesões de natureza leve, 350 com lesões graves e 32 pessoas mortas 

no local, e em 2010, 6.082 com lesões de natureza leve, 303 com lesões graves e 34 

pessoas mortas no local.  Ressalta-se que em 2009  98,00% aconteceram em pistas com 

asfalto, 81,63% com tempo bom e 87,26% em boas condições de iluminação, e que a 

frota de veículos envolvidos nos respectivos traumatismos tem, na maioria, 9 anos de 

fabricação, comparado a 2010, 98,34% aconteceram em pistas com asfalto, 83,12% com 

tempo bom e 57,67% sob condições de luz solar (APATRU, 2009 e 2010). 

No observatório da APATRU (2010) tem-se que os veículos que mais se 

envolveram nos óbitos e/ou foram os mais vulneráveis, foram motocicletas ((N: 1032 

(20,19%) e bicicletas (N: 143 (2,80%)). 

Diante do acima exposto, faz-se necessários ações voltadas ao público de 

pessoas que utilizam motocicletas para seu deslocamento seja a trabalho ou lazer. 

 

 



3. Objetivos  

 Prevenir mortes e traumatismos com lesões graves associadas à direção de 

motocicletas, divulgando informações quanto ao uso de EPIs no trânsito. 

• Basear a tomada de decisões em informações que evidenciem o necessário a uma 

melhor qualidade de vida da população; 

      • Analisar a situação de saúde a partir dos sistemas de informação disponíveis no 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e/ou outros Sistemas de Informação 

de Agravos de Notificação; 

       • Analisar a situação de saúde a partir de informações disponíveis em outros setores 

de políticas públicas e que auxiliem na compreensão da vulnerabilidade da população 

local, explicitando fatores e/ou situações de risco, como, por exemplo, os sistemas 

vinculados à Segurança Pública para a temática dos acidentes. 

 

4. Resultados Esperados  

Tais ações devem possibilitar que os profissionais da área da saúde, sejam 

sensibilizados para transmitir, aos moradores que utilizam motocicletas para seu 

deslocamento, das áreas de abrangência das respectivas unidades de saúde, 

conhecimentos básicos para evitar acidentes no trânsito, em especial aqueles causados 

por motocicletas. 

• Compreender a diferença do olhar do senso comum e da visão científica da 

segurança viária; 

• Compreender as consequências da alcoolemia associada à direção dos 

veículos/motocicletas bem como a necessidade e o direito que todas as pessoas têm de 

locomover-se com segurança no espaço público; 

• Adotar atitudes de respeito (cidadania e ética) no espaço público, preservando-se 

e contribuindo para a melhoria da segurança viária das outras pessoas. 

• Contribuir com a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências do Ministério da Saúde que preconiza uma atenção integral e 

interdisciplinar para as vítimas de acidentes; 

• Criar envolvimento acadêmico com o tema para produção de trabalhos 

científicos, nas unidades de saúde que atuam com alunos das IES do município. 

 

 

 



5. Metas  

Espera-se que cada distrito de saúde do município com suas respectivas unidades 

de saúde interajam com os motociclistas cadastrados como usuário das mesmas, através 

de grupos de orientação ou até mesmo nas visitas domiciliares dos profissionais das 

equipes. E que as empresas de moto taxi existentes no território sejam acessadas com 

este conhecimento, representando 60% dos capacitados. 

Este projeto deverá ser divulgado junto aos setores elencados de forma a 

elaborar em conjunto um cronograma de trabalho e cumprimento do mesmo; que poderá 

ser discutido no segundo semestre de 2013 e iniciar a capacitação dos profissionais em 

primeiro semestre de 2014 com implantação nos respectivos territórios 

progressivamente, e a partir de então, escolher uma data para intensificação das ações. 

  

6. Insumos  

 Equipamentos do território (associações de moradores, durante as visitas 

domiciliares, com entrega de folders elaborados em parceria com entidades de 

interesse);  

 Data-show; 

 Folders; 

 Instrutores parceiros da polícia militar e/ou corpo de bombeiros. 

 

7. Resultados esperados 

 

Sensibilizar motociclistas do território de abrangência das unidades de saúde do 

município de São José do Rio Preto,  principalmente aqueles que trabalham com moto-

frete/moto taxi, no que tange aderir ao uso de EPI, conscientização quanto ao uso 

correto dos mesmos, álcool e direção. 

        

8. Parcerias a serem convidadas 

 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança 

Polícia Militar Rodoviária 

Hospital de Base/FAMERP 

UNILAGO 



APATRU 
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