
Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito em Amparo - SP

Introdução: 

A mortalidade por lesões decorrentes de causas externas (dentre eles os acidentes 
de  trânsito  e  correlatos)  impõe-se  como  importante  desafio  aos  gestores  de 
políticas públicas no mundo e no Brasil.

Uma das maiores dificuldades na elaboração deste texto se ateve à confiabilidade 
dos dados epidemiológicos, uma vez que aqueles obtidos através do SIM não se 
comparam aos obtidos através do DATASUS – Tabnet.

Foram levados em consideração:

A avaliação e o envolvimento da capacidade instalada no sistema de saúde local: 
serviços básicos, secundários e terciários e profissionais que estarão diretamente 
envolvidos nas ações e aqueles que servirão de referência caso seja necessário;

A  priorização  de  iniciativas  que  incluam  estratégias  intersetoriais,  envolvendo 
principalmente  setores  da  educação,  segurança  pública,  órgãos  de  trânsito, 
planejamento urbano, corpo de bombeiros, dentre outros;

A manutenção da coerência com o planejamento integrado ao Plano Municipal de 
Saúde;

A sintonia com os indicadores pactuados no Pacto Pela Saúde e na Programação das 
Ações de Vigilância em Saúde;

Apresentaremos a proposta de ação às Comissões Intergestores Bipartite;

Priorizaremos  o  envolvimento  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  na  elaboração, 
execução, acompanhamento e avaliação da proposta de ação.

Justificativa do Projeto:

A taxa de mortalidade por ATT entre 2000 e 2010 (Otaliba Libânio de Morais Neto
I 

et  al)  “variou  de  18  para  22,5  óbitos/100  mil  habitantes.  O  risco  de  morte  para 
pedestre  reduziu,  os  de  ocupantes  de  veículos  e  de  motocicletas  apresentaram 
crescimento. O maior risco de morte por ATT ocorreu nos municípios com até 20 mil  
habitantes e nos de 20 a 100 mil. A análise espacial mostrou os aglomerados de risco 
para ATT e para ocupantes de motocicletas com aumento destes entre 2000 e 2010 
e ampliação das áreas com maior risco na região Nordeste.”

Foram levados em consideração os dados de morbimortalidade coletados através 
do SIH/SUS e do SIM



A taxa de mortalidade por causas externas no Brasil variou de 69,3 óbitos por 100 
mil habitantes em 2001 a 75,1 óbitos por 100 mil habitantes em 2010 (aumento de 
8,4%). Em 2010, as causas externas ocupavam a terceira posição entre as mortes da 
população total e a primeira posição entre adolescentes (de 10 a 19 anos) e adultos 
jovens  (de  20  a  39  anos).  As  mortes  por  agressões  e  acidentes  de  transporte 
terrestre  foram responsáveis  por  cerca  de  67%  dos  óbitos  por  causas  externas. 
Houve maior proporção de óbitos do sexo masculino, em adultos de 20 a 39 anos, e 
entre os de cor parda.

Os dados referentes aos casos de óbito por acidente de trânsito, em 2012, em Amparo,  
segundo  o  SIM  totalizaram  18  casos,  sendo  evidenciados  seis  específicos  com  
motociclistas. Os dados acima sugerem a subnotificação deste agravo, visto que os  
Atestados de óbitos nem sempre detalham corretamente a s causas de Morte, como  
por  exemplo,  o  CID10  -  V89.2  -  acidente  de  trânsito  com  um  veículo  a  motor  não  
especificado  (oito  casos).  Mediante  tal  problemática,  há  sempre  a  necessidade  de  
serem executadas capacitações para rede intersetorial com o objetivo de sensibilizar  
os profissionais na identificação, notificação, encaminhamentos e fluxos das vítimas.  
Um agravante, porém é que as causas externas são encaminhadas para necrópsia e  
não  temos  governabilidade  sobre  o  Sistema  o  qual  é  vinculado  à  Secretaria  de  
Segurança Pública do Estado, no caso no IML de Bragança Paulista – SP.

Morbidade:

Morbidade Hospitalar do SUS por Causas Externas - por local de residência – Amparo – SP

CID 10 JAN-Mai 2012 Jan-Mai 2013 TOTAL

1 0 1

0 0 0

3 2 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL 4 0 6
Fonte: SIH-SUS MS dados de 06/05/2013

V01-V09 
Pedestre 

traumatizado 
acid transporte

V10-V19 
Ciclista 

traumatizado 
acid transporte

V20-V29 
Motociclista 
traumatizado 
acid transp

V20-V29 
Motociclista 
traumatizado 
acid transp

V80-V89 
Outros acid 
transporte 
terrestre

V98-V99 
Outros acid 

transporte e os 
não especif



Como podemos verificar na tabela acima o predomínio de Acidentes de Motociclistas é  
evidente.

Mortalidade



Os  dados  de Amparo no período de Jan-Abr  2012  e  Jan-Abr  2013  são  os  seguintes  
abaixo enunciados:

Objetivo Geral

Intensificar as ações de prevenção de acidentes com motociclistas no Município de 
Amparo, fortalecendo a articulação das Redes de Atenção às vítimas, garantindo 
atendimento humanizado, integral e qualificado.

Objetivos Específicos

Estimular  a  Intersetorialidade  entre  todos  os  atores  envolvidos  no  Sistema  de 
Prevenção de Acidentes, sejam eles as Secretarias de Saúde, Educação, Assistência 
social,  Segurança  Pública  do  Estado,  conselhos  de  Saúde,  Educação,  Assistência 
Social,  GCM,  Escolas  Estaduais,  ETEC,  Faculdade,  Indústria  e  Comércio, 
Revendedoras de Veículos  automotores,  Auto-Moto Escolas,  Postos de Gasolina, 
Polícias Civil,  Militar,  Rodoviária,  Corpo de Bombeiros,  Ambulâncias.  Qualificar  as 
ações do Núcleo Municipal de Prevenção e Enfrentamento da Violência.

Estimular  a  intersetorialidade  dos  atores,  visando  reduzir  os  índices  de 
morbimortalidade  por  acidentes  de  transporte,  em  especial  de  motocicletas  da 
população de Amparo – SP e região do Circuito das Águas.

Mortalidade por data e causa externa ( V01 – V99) no Período
CID 10 JAN-Mai 2012 Jan-Mai 2013 TOTAL

0 0 0

0 0 0

2 1 3

2 3 5

1 3 4

0 0 0

TOTAL 5 7 12
Fonte: SIM-dados de 29/07/2013

V01-V09 
Pedestre 

traumatizado 
acid transporte

V10-V19 Ciclista 
traumatizado 

acid transporte

V20-V39 
Motociclista 

traumatizado 
acid transp

V40-V79 
Ocupantes de 

Veículos

V80-V89 Outros 
acid transporte 

terrestre

V98-V99 Outros 
acid transporte 
e os não especif



Intensificar as ações de comunicação em relação ao tema para a população.

Atendimento Específico aos deficientes, com reestruturação da sinalização de solo, 
sonora, rampas e temporização dos semáforos.

Redefinição do fluxo de veículos na região central da cidade.

Análise Situacional

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

FORTALEZAS Vontade Política do 
Gestor;

Colaboração entre 
as Secretarias;

Dedicação dos 
participantes nos 
projetos de Gestão;

Respeito ao 
usuário;

Interesse de 
integração entre 
vários atores para 
desenvolver o 
programa;

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS Conflitos de 
interesses entre 
setores de 
Governo;

Absenteísmo;

Falta de Mão-de-
Obra qualificada;

Setor de 
Comunicação 
Precário

Desinteresse dos 
potenciais usuários 
como os próprios 
motociclistas ou 
demais motoristas 
e pedestres

AMEAÇAS



PROBLEMA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA GXUXT PRIORIDADE

Falta de 
cultura e 

qualificação 
na coleta, 

avaliação e 
análise de 

dados

(Muito grave) = 
4

(O mais 
cedo 

possível) = 
3

(Vai piorar a 
curto prazo 

= 4

48 2º

Recursos 
humanos 

escassos ou 
não 

qualificados

(Extremament
e Grave) = 5

(Necessária 
ação 

imediata) = 
5

(Agravação 
imediata) = 

5

125 1º

Comunicação 
entre as áreas

(Pouco grave) 
= 2

(Pode 
esperar) = 2

(Agrava a 
médio 

prazo) = 3

12 3º

Programas 
intersetoriais 

em 
andamento

(Sem 
Gravidade) = 1

(Ação 
Imediata – 
razão do 

trabalho) = 
5

(Pode 
melhorar) = 

1

5 4º

Atividades

1 – Divulgação dos trabalhos junto aos atores;

2  –  Divulgação  dos  trabalhos  junto  aos  usuários  específicos  –  Motociclistas, 
Automobilistas, Caminhoneiros, Auto-Moto Escolas;

3 – Divulgação dos trabalhos para o público em geral – Idosos, Escolares, Estudantes 
Universitários e Trabalhadores;

4 – Capacitação junto aos agentes de Saúde da rede Municipal;

5 – Simulações com o Corpo de Bombeiros;

6  –  Integração  junto  ao  Núcleo  Municipal  de  Prevenção  e  Enfrentamento  da 
Violência;



Metas:

Amparo, devido suas características, se enquadra no exposto acima.

O município  de Amparo conta  com uma  população de 65829  habitantes (censo 
2010), das quais 71%  vivem na área urbana e 29% na área rural.

Em relação aos serviços municipais de saúde, Amparo possui 14 Unidades de Saúde 
de Família e 1 Unidade Básica de Saúde que cobrem mais de 90% da população, dois 
Hospitais Gerais e um Hospital Psiquiátrico, sendo todos filantrópicos conveniados 
ao  SUS  e  um  Pronto  Atendimento  privado(PA  da  UNIMED).  A  rede  de  saúde 
municipal  conta  ainda  com  os  seguintes  serviços:  um  Centro  de  Referência  em 
Saúde  do  Trabalhador,  um  Centro  de  Especialidades  Odontológicas,  um 
Ambulatório de Especialidades Médicas, um Centro de Testagem e Aconselhamento 
(CTA),  um  Laboratório  Municipal,  uma  Unidade  Municipal  de  Reabilitação,  um 
Departamento de Vigilância em Saúde, um Núcleo de Transporte de Pacientes, um 
CAPS II e um CAPS AD.

A  rede  básica  conta  com  2  equipes  de  NASF,  composta  por:  assistente  social, 
nutricionista,  fisioterapeuta,  educador  físico,  psicólogas  e  pediatra.  Estes 
profissionais  atuam  junto  às  equipes  de  Saúde  da  Família  na  lógica  do  apoio 
matricial, potencializando principalmente as ações de promoção à saúde.

A Rede de Atenção Básica de Amparo em parceria com a Secretaria Municipal de 
Esportes, Cultura e Lazer,  vem desenvolvendo há alguns anos ações de promoção 
em saúde abrangendo práticas  corporais,  atividades de recreação e  lazer,  entre 
outras com a população. Em relação aos grupos vulneráveis são realizadas ações 
específicas, com destaque aos usuários de álcool e outras drogas e adolescentes.

A  Rede  Municipal  Intersetorial  de  Enfrentamento  à  Violência  é  composta  por: 
CREAS,   CRAS,  CRAM,  Conselho Tutelar  e  Conselho Municipal  do  Idoso,  Escolas 
públicas  e  privadas,  Equipamentos  de  esporte,  lazer  e  cultura,   Guarda  Civil 
Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar.

Esta Rede pode se integrar facilmente aos Sistemas de Educação, de Saúde, para 
que  ensejemos  os  esforços  no  sentido  de  aprimorarmos  os  Programas  de 
Prevenção de Acidentes com Motociclistas, escopo deste nosso trabalho.

A  Política  Nacional  de  Promoção  à  Saúde,  cujo  objetivo  geral  é  promover  a 
qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde abre espaço para que se 
adende ao Projeto.

Aqui em Amparo, estamos fazendo contato com todas as Secretarias passíveis de 
envolvimento no tema, dentro da ótica da Intersetorialidade. Assim sendo, contatei 
Educação,  Assistência  Social  e  Cidadania  (Guarda  Civil  Municipal),  Governo 
(Departamento de Comunicações), Manutenção e Serviços (Transito), SAAE (Meio 
Ambiente), com o intuito de construirmos juntos um projeto de prevenção que seja 
viável e que tenha corresponsabilização de todos os atores. Já existem trabalhos 
feitos de forma independente pela Educação, Guarda Municipal, mas pretendemos 
associar também os demais setores, inclusive com a participação da Sociedade Civil, 



Empresas, Faculdades, Escola Técnica, Escolas Privadas e Públicas, Revendedoras de 
Motos  e  de  Automóveis,  Polícias  Rodoviária,  Civil  e  Militar,  sem  esquecermos 
claramente do Corpo de Bombeiros.  A  Saúde inclui  o Setor  de Ambulâncias  e o 
Grupo de Apoio à Gestão, em especial Educação Continuada e Núcleo Municipal de 
Prevenção e Enfrentamento à Violência.

O Decreto Municipal, nº 3611/2009 cria e implanta o Núcleo Municipal de Prevenção 
e Enfrentamento à Violência, que tem como principal objetivo articular sua gestão e 
ação  com  a  Rede  Municipal  de  Prevenção  e  Enfrentamentos  às  Violências  e 
Promoção de Saúde, como também com as instituições acadêmicas e organizações 
não-governamentais.

Estudos apontam que Amparo segue a tendência de mudança de perfil epidemiológico  
nacional, ou seja, atualmente as doenças crônicas e as causas externas figuram como  
as  primeiras  causas  de  mortalidade de nossa população,  sendo que desde 2007 as  
causas  externas  ocupam  o  quarto  lugar,  segundo  o  Sistema  de  Informação  de  
Mortalidade.

Entre  as  causas  externas  de  mortalidade,  os  acidentes  de  transportes,  quedas  e  
agressões são os agravos que ocorrem com maior frequência.

Assim sendo, temos de desencadear, no menor tempo possível, meios de desenvolver  
uma política intersetorial  com todos os atores e,  num prazo de uma gestão (2013-
2016), procurar consolidar esta política.

BASICO

ESTRATEGIAS B A S I C O T PRIORIDADE

DIVULGAÇÃO JUNTO 
AOS  ATORES

5 4 3 5 4 3 3600 2º

DIVULGAÇÃO JUNTO 
AOS USUÁRIOS 

ESPECÍFICOS
5 4 3 3 5 3 2700 3º

DIVULGAÇÃO PARA 
O PÚBLICO

5 3 3 3 5 3 2025 5º

CAPACITAÇÃO AG. 
SAÚDE

5 5 4 4 3 4 4800 1º

SIMULAÇÕES 5 3 4 3 3 3 1620 6º

INTEGRAÇÃO C/ 
NÚCLEO DE 
VIOLÊNCIA

4 5 3 5 2 4 2400 4º

B – Benefício

A – Abrangência

S – Satisfação



I – Investimento

C – Cliente Externo

O – Operacionalização

T – Multiplicação dos pontos

Referências de Valores



Resultados: 

Os resultados esperados são: 

• Buscar  a  redução  da  morbimortalidade  por  causas  externas,  em especial 
decorrentes dos acidentes envolvendo motociclistas.

• Buscar a redução dos gastos diretos e indiretos desses acidentes, tais como 
gastos hospitalares, de afastamento do trabalho, de lesões e reabilitação, de 
sequelas e de perdas de vidas.

Conclusão:

A mortalidade  por  causas  externas  no  Brasil  continua  demonstrando relevância. 
Recomenda-se, portanto, o desenvolvimento de ações preventivas que ultrapassem 
o limite do setor Saúde, por meio de parcerias intersetoriais e pluri-institucionais. É 
necessário, ainda, investir na melhoria da qualidade dos dados do SIM, visando a 
análise da situação e a avaliação de políticas públicas.

O Estado de São Paulo apresentou no triênio 2007-2009 uma mortalidade de 31,4 
por 100 mil habitantes;



Em  relação  aos  motociclistas,  as  taxas  de  mortalidade  vêm  aumentando  desde 
1999;

As necessidades em saúde e o quadro de morbimortalidade incluem a análise da 
situação de saúde a partir de dados dos sistemas de informação disponíveis no SUS 
(SIM, SIH) e/ou em outros setores (como, por exemplo, Segurança Pública em se 
tratando de violências e acidentes de trânsito) e a informação produzida no contato 
com  população  local  (necessidades  de  saúde  percebidas  pela  população  como 
prioritárias para sua qualidade de vida);  

1. Os traumatismos no trânsito são, em grande medida, previsíveis e preveníveis. 
Constituem problemas causados por seres humanos, podem ser objetos de análise 
racional e de aplicação de medidas corretivas.

2.  A  segurança  viária  é  questão  multisetorial.  Todos  os  setores  precisam  se 
comprometer a se responsabilizar, agir e advogar a prevenção dos traumatismos no 
trânsito.

3.  Os erros mais comuns dos condutores e o comportamento de pedestres não 
devem levá-los a mortes e ferimentos. Os sistemas de trânsito devem auxiliar os 
usuários a lidar com as condições cada vez mais difíceis que enfrentam.

4. A vulnerabilidade do corpo humano deve ser um parâmetro determinante para o 
desenho do sistema e o controle da velocidade é crucial.

5.  Os traumatismos no trânsito são uma questão de equidade social  –  proteção 
equitativa  deve  ser  provida  a  toda  a  população,  uma  vez  que  os  usuários  não 



motorizados  sofrem  de  maneira  desproporcional  os  traumatismos  e  riscos  no 
trânsito.

6. A transferência de tecnologia de países centrais para países em desenvolvimento 
deve se  adaptar  às  condições locais  e  remeter-se  a  necessidades apontadas  em 
pesquisas locais.

7. O conhecimento local deve prover as bases para a implantação de soluções locais.

Assim sendo,  conclui-se pela incisiva participação, ao longo do período de gestão, 
mas com o intuito de consolidação de nova política de transito, com a participação 
intersetorial das Secretarias, Entidades, Órgãos de Segurança, Sociedade Civil, etc. 
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