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O município de Pederneiras situa-se em posição central 

(centro-oeste) em relação ao Estado de São Paulo, ocupa 

uma área de 743 Km2, tendo como limites as cidades de 

Arealva e Bariri ao norte; Boracéia, Itapuí, Bariri e Jaú a leste; 

Lençóis Paulista e Macatuba ao Sul; Agudos e Bauru a oeste. 

O município conta com três distritos: Vanglória, Guaianás e 

Santelmo. 

O clima do município é quente com inverno seco; temperatura 

anual oscilando entre 21ºC a 25ºC. 

A população atual no município é de aproximadamente 42.500 

habitantes distribuídas por sexo e idade como apresenta a 

pirâmide abaixo. 

 

 

 



POPULAÇÃO – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de natalidade de por mil habitante é de 13,34% em 2010; 

Taxa de fecundidade geral de mulheres de 15 a 49 anos é de 

48,80%; 

População idosa apresenta uma porcentagem de 11,50% 

número de 2011; 



Pederneiras apresenta um grau de urbanização de 93%; 

O município tem um movimento migratório importante na 

agricultura com o cultivo da cana-de-açúcar, e na construção 

civil com a mão de obra; 

Atividade econômica no município é bem variada o setor 

industrial teve um grande avanço, mas também contamos 

com a agricultura na cultura de cana-de-açúcar e outros, um 

crescimento significativo está sendo na área de construção 

civil que movimentou muito a cidade; 

Apresenta um Piso Interno Bruto (PIB) municipal de R$ 

624,31 e per capita de R$ 14.436,58 informações de 2009; 

Nosso IDH – Índice de Desenvolvimento Humano apresenta-

se em 0,780 no ano de 2000; 

Quanto ao Índice Paulista de Responsabilidade Social  IPRS o 

município apresenta 65; 

As condições da malha viária são de excelente qualidade com 

a pista de duas faixas de trânsito nas rodovias mais utilizadas 

que são SP-225 e SP-261; 

O acesso aos serviços médico hospitalar de maior 

complexidade é referenciado em sua maior porção ao 

município de Bauru, porém o município faz parte da RASS 9, 

da DRS – VI Bauru, portanto podendo ser referenciado a 

outros municípios tais com Jaú, Promissão, Lins e outros, as 

rodovias são pedagiadas, sendo apenas o trajeto até Bauru, 

não pedagiado, tendo como consequência direta a boa  

conservação das rodovias. 



Devidos as atividades sócio econômicas do município, o uso 

do autotransporte através de motocicletas é muito acentuado, 

fazendo se necessário um olhar atento ao condutor de 

motocicleta. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde: 

 90% dos acidentes de trânsito são causados por falha 

humana; 

 6% são por questões relacionadas à estrada e; 

 4% por falhas mecânicas. 

No que tange aos motoristas, são três os principais 

problemas: 

 imprudência, quando alguma regra é 

conscientemente quebrada; 

 negligência, quando não há cuidado no 

cumprimento das normas; 

 imperícia, falta da habilidade necessária à 

condução do veículo. 

Mediante o quadro a nossa frente tendo como finalidade o 

cumprimento da missão de proteção a vida e gestão 

qualificada de recursos públicos esse projeto visa dar suporte 

a realização de ações educativas, afim de transcrever através 

da padronização e organização dos entes federados, tais 

como a Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da 

Saúde, bem como a Secretaria Municipal de Saúde, fazendo 

se de fácil compreensão e aplicação, considerando os 



recursos financeiros e de pessoal administrativo, operacional 

e corpo voluntariado, considerando ainda as ramificações do 

projeto e suas peculiaridades em relação ao público alvo, 

suas formas variadas de desenvolvimento, figurando o modelo 

de ações preventivas. 

O acidente é um evento não intencional e evitável, causador 

de lesões físicas e ou emocionais no âmbito doméstico ou nos 

outros ambientes sociais, os acidentes configuram, assim, um 

conjunto de agravos à saúde, que pode ou não levar a óbito, 

no qual se incluem as causas ditas acidentais - devidas ao 

trânsito e outros tipos de acidentes e eventos. Esse conjunto 

de eventos consta na Classificação Internacional de Doenças 

- CID (OMS, 1985 e OMS, 1995) - sob a denominação de 

causas externas. 

Infelizmente, não se dispomos de dados sobre a magnitude 

dos acidentes não fatais e fatais do município de Pederneiras 

SP, mas se sabe que é significativa, como o cenário estadual 

e federal. 

O estabelecimento da parceria através da Equipe Intersetorial, 

contribui efetivamente com a qualidade de vida dos cidadãos, 

caminhando em consonância com o ideário das “Cidades 

Saudáveis”, pois o público infanto juvenil tornar se um 

amplificador e multiplicador de hábitos e atitudes saudáveis, e 

mais: desperta virtudes como a compaixão que 

necessariamente traz consigo o cuidado com os seres 

humanos. 

 



OBJETIVO  

Implantar um Projeto de Prevenção de Acidentes Envolvendo 

Motociclistas em Escolas Públicas Municipais e Associação 

Comercial/Industrial de Pederneiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÇÕES 

Serão divididas em duas frentes de trabalhos: inicialmente 

será realizada reuniões com a Equipe Intersetorial que será 

formada com representantes que na medida do possível, não 

deverão não substituídos até a conclusão do projeto, que 

tenham governabilidade em seus respectivos setores e outras 

regras que poderão ser descritas pela própria equipe a ser 

formada que deverá se constituir minimamente por: 

1  Gerente do Projeto 

1 Secretaria da Saúde 

1 Secretaria de Transito 

1 Conselho Municipal de Saúde 

2 Enfermeiro(a) e Condutor do SAMU 

1 Efetivo do Corpo de Bombeiros  

1 Efetivo da Policia Militar 

1 Associação Comercial e Industrial de Pederneiras 

1 Defesa Civil 

1 COMUTRAN 

1 Conselho Municipal de Saúde 

Após, as apresentações do projeto e estruturação da Equipe 

Intersetorial e tomadas a decisões necessárias, definidos os 

atores e suas responsabilidades, como já citadas 

anteriormente o projeto terá a frente de educação infanto 

juvenil, através de parceria com a Secretaria de Educação, 

principalmente do tocante ao planejamento, considerando 

grade curricular e calendário escolar, despertando a 

consciência deste a infância para a direção defensiva e o 



valor da VIDA para a própria VIDA. Já a frente propriamente 

dita de direção defensiva deverá ter seu principal alvo as 

empresas/indústrias, instaladas no município, primariamente 

em suas SIPATs onde será oferecido a participação de forma 

gratuita de um mini workshop sobre direção defensiva com 

ênfase no condutor de motocicleta. Os atores de cada 

atividade serão definidos pela Equipe Intersetorial, 

considerando a formação e capacitação de seus integrantes e 

ou convidados que poderão efetuar sua parceria através de 

trabalho voluntário ou remunerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METAS 

 Reduzir em 25% os acidentes envolvendo motociclistas 

no período de um ano; 

 Despertar a necessidade para que todos se tornem 

agentes multiplicadores dos conhecimentos e atitudes 

que salvam vidas, ampliando assim a cidadania; 

 Disseminação dos serviços de Urgência/Emergência do 

município de Pederneiras SP; 

 Despertar a consciência de direção defensiva do 

condutor de motocicletas; 

 Consolidar e avaliar dados referentes a acidentes com 

motocicletas no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA PARA 2013-2014 

Atividade Out

/13 

No

v/1

3 

De

z/1

3 

Jan

/14 

Fev

/14 

Ma

r/1

4 

Abr

/14 

Mai

/14 

Jun

/14 

Jul/

14 

Ag

o/1

4 

Set

/14 

Out

/14 

Reunião 

Equipe 

Intersetorial 

2X S/N S/N S/N X S/N S/N S/N X S/N S/N S/N Av

alia

ção 

Frente 

infanto 

juvenil 

     X  X   X  X 

Frente 

Direção 

Defensiva  

 X X X X X X X X X X X  

 

EQUIPE INTERSETORIAL 

10/2013 

1ª quinzena 

1ª reunião -

Apresentação do 

projeto e tomadas de 

decisões  

 

2ª quinzena 

2ª reunião –  

Apresentação do projeto as 

empresas/indústrias e escolas 

Próximas reuniões a serem definidas conforme necessidade no transcorrer do projeto. 

 

Frente Infato juvenil 

Fevereiro/2014 1 vez/bimestre  

Outubro/2014 Avaliação 

 

Frente Direção Defensiva aos Condutores de Motocicletas  

Novembro/2013 Inicio das atividades de acordo com cronograma idealizado 

com os representantes do comércio/industria em suas SIPATs 

Fevereiro/2014 1ª Avaliação  

Julho/2014 2ª Avaliação 

Outubro/2014 Avaliação Final do Projeto 

 



INDICADORES DE ESTRUTURA, PROCESSO E 

RESULTADO. 

 

Considerando a matriz FOFA, teremos como o norte de 

nossas ações:  

 
F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Ç 
A 
S 
 
 
 

- Gestão 
participativa 
- Interação no 
sistema de 
socorro  COBOM 
193 SAMU 192 
- Município de 
médio porte 

- Diminuição dos 
acidentes 
envolvendo 
motociclistas 
- Diminuição da 
morbidade dos 
acidentes 
- Fortalecimento do 
sistema de socorro 
 

O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

F 
R 
A 
Q 
U 
E 
Z 
A 
S 

- Dados não 
consolidados 
- Número de 
atores restritos 
- Intersetoriedade 
não fortalecida  

- Controle Social 
insignificante até o 
momento 
- Falta de 
comprometimento 
dos condutores 
- Educação no 
transito deficitária 
 

 
A 
M 
E 
A 
Ç 
A 
S 
 

  

Como já pautado como fraquezas a falta de dados 

consolidados, sendo constatada até mesmo a falta dos 

mesmos, a tomada de informações está incompleta, sendo 

assim é notório a necessidade urgente de intervenção junto a 

consolidações de dados, sendo uma das metas do projeto. 



O Projeto será desenvolvido em 12 meses. Serão realizadas 

reuniões conforme cronograma, que a princípio serão cinco, 

com os representantes das instituições envolvidas no sentido 

de monitorar o cronograma de atividades e o desempenho do 

público-alvo,  com representantes das instituições envolvidas 

no sentido de monitorar o cronograma de atividades e o 

desempenho do público-alvo. 

Não usaremos do instrumento de capacitações, pois temos o 

objetivo de convidar de forma voluntária e/ou remunerada 

atores já capacitados pertencentes a Equipe Intersetorial ou 

as Equipes Referenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS ESPERADOS 

 Realização de 1 mini workshop por mês nas SIPATs;  

 Realização de 1 atividade educativa por escola do 

município por bimestre 

 Criação de bancos de dados sobre acidentes com 

motociclistas;  

 Mudança no nível de conhecimento e nas atitudes 

do público alvo. 

Prazo Curto Médio Longo 

R 

E 

S 

U 

L 
T 
A 
D 
O 
S 

Formação e 

Capacitação da 

Equipe Intersetorial  

Diminuição dos 

acidentes 

Criação do Banco 

de Dados 

Realização das 

SIPATs 

Realização dos mini 

workshop 

Diminuição dos 

acidentes e 

consolidação do 

projeto mantendo o 

permanentemente, 

com os ajustes 

necessários 

conforme as 

necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 



ORÇAMENTO 

 

CATEGORIA VALORES  

Recursos Humanos R$ 10.000,00 

Equipamentos R$ 5.000,00 

Material de Divulgação R$ 4.000,00 

Material Didático R$ 2.500,00 

Eventos e Reuniões R$ 3.000,00 

Alimentação R$ 2.500,00 

TOTAL R$ 27.000,00 

 

Justificando o orçamento, no ano de 2011, no município de 

Pederneiras, houveram 9 mortes provocadas por 

envolvimento em acidentes com motocicletas, com 

proporções maiores que o município de Bauru; no ano de 

2007, houveram 39 internações por acidentes de transito em 

geral, com um gasto no valor de R$ 17.755,23, somente com 

a internação, não contabilizando os gatos do atendimento pré 

hospital, pós internação e/ou sequelas temporárias e 

permanentes e ainda afastamentos do trabalho por longos 

períodos. 

EXEMPLO: 

Morbidade Hospitalar do SUS por Causas Externas – por local  

de residência SP 

Município: Pederneiras 



Grupos de Causas: V20-V29 Motociclista traumatizado por 

acidentes de transporte 

Período: Jan-Mar/12, Out-Dez/12 

Faixa Etária 1 Internações Valor Total 

20 a 29 anos 4 R$ 1.488,87 

30 a 39 anos 2 R$ 1.125,63 

Total 6 R$ 2.614,50 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS ( SIH/SUS ) 

Notas: Situação da base de dados nacional em 06/05/2013.            

Dados de 2012(até dezembro) e 2013(até março) sujeitos a 

retificação 


