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I – INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes de transito constituem um problema de saúde pública presente 

na sociedade contemporânea, sendo um agravo relevante, considerando o número de 

óbitos, doenças e problemas socioeconômicos gerados pelos mesmos. 

Dentro do estudo dos acidentes de transito no Brasil, as motocicletas têm 

despertado a atenção devido ao crescente envolvimento das mesmas em acidentes nos 

últimos anos, e pela severidade de ocorrências. 

 

II – JUSTIFICATIVA 

 

Segundo a Portaria nº. 344/2002, os acidentes de transito são responsáveis, 

dentre as causas externas, pelo maior número de internações, além de representar altos 

custos hospitalares, perdas materiais, despesas previdenciárias e grande sofrimento para 

as vítimas e seus familiares, demonstrando o significativo peso econômico e social 

desse problema. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde pontua em suas diretrizes a 

redução da morbimortalidade por acidentes de transito por meio de ações intersetoriais. 

Entre 1998 e 2008, as mortes de condutores e passageiros de motocicletas 

aumentaram mais de 700% (de 1.028 para 8.529 vítimas fatais), o que, por si só, 

expressa a relevância epidemiológica e social do tema e a necessidade de uma 

articulação intersetorial entre as áreas da saúde, educação e transito. Tais consequências 

demonstram o significativo peso econômico e social dos acidentes de transito, 

reforçando sobre a importância desta proposta de intervenção. 

E, para atender o objetivo proposto serão desenvolvidas ações intersetoriais 

com a instituição do Grupo Intersetorial de Prevenção aos Acidentes de Transito, por 

meio de campanhas educativas em datas específicas. 

Visando ampliar ações educativas à população sobre prevenção de acidentes 

de transito no âmbito dos serviços de saúde será realizada qualificação para 

profissionais de saúde, com objetivo de subsidiar no planejamento das atividades. 

Almejando sensibilizar a população frente a problemática será buscada 

parceria com órgãos de imprensa para maior visibilidade às campanhas e ações do 

Grupo. 

Visando unificar os registros de acidentes de transito ocorridos será 

desenvolvido um sistema de informação para melhor análise dos acidentes, sendo que 

para alimentação mais efetiva deste sistema será implantado a notificação compulsória 

para acidentes de transito. 
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III – OBJETIVO 

 

1. Geral: 

 

 Reduzir a morbimortalidade por acidente de transito envolvendo motocicletas 

até 2016. 

 

2. Específicos: 

 

 Constituir Grupo Intersetorial de Prevenção aos Acidentes de Transito no 

município de Itupeva / SP. 

 Articular ações intersetoriais. 

 Qualificar profissionais da saúde sobre o tema. 

 Sensibilizar a população para prevenção aos acidentes de transito envolvendo 

motocicletas. 

 Desenvolver sistema de informação para unificar registros de acidentes de 

transito envolvendo motocicletas. 

 Instituir notificação compulsória para acidentes de transito. 

 

IV – AÇÕES 

 

O desenvolvimento deste projeto será embasado por meio das seguintes 

ações: 

Constituição do Grupo Intersetorial de Prevenção aos Acidentes de Transito 

- tem-se como proposta envolver os órgãos que atuam em acidentes de transito (Divisão 

de Transito – DITRAN, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Serviço de Remoção de 

Pacientes e Hospital), Secretária de Educação, Secretária da Saúde e Representantes da 

Sociedade Civil. 

A oficialização do Grupo será via Decreto assinado pelo Poder Executivo. 

Cada entidade participante indicará um representante titular e suplente. 

O Grupo deverá elaborar um regimento interno para melhor especificar sua 

organização. Contará com um presidente eleito entre seus membros. As reuniões do 

Grupo ocorrerão mensalmente conforme calendário previamente definido, com 

planejamento anual de ações, contemplando atividades permanentes. 

Para desenvolvimento de campanhas educativas a Secretária de Saúde 

juntamente com o Grupo, que é constituído por diversos órgãos, poderá de forma 

intersetorial executar campanhas permanentes visando sensibilizar a população para 

redução dos acidentes. 



4 

Para dar visibilidade as ações e ampliar o público atingido com informações 

deverão ser envolvidos órgãos de imprensa, como parceiros nesta mobilização. 

A qualificação dos profissionais de saúde ocorrerá anualmente por meio de 

seminários ou oficinas, visando atender profissionais do nível fundamental, médio e 

superior. Os temas são variados tendo inicialmente como proposta os seguintes temas: 

transito como espaço de convivência humana; perfil das vítimas de acidentes; redução 

dos acidentes, entre outros. 

A partir da qualificação e sensibilização dos profissionais de saúde para 

atuarem nesta temática será planejado um conjunto de ações a serem desenvolvidas no 

âmbito das unidades de saúde, aproveitando os espaços de atendimento já existentes. 

Para suprir a ausência das informações quanto aos registros dos acidentes de 

transito será desenvolvido um sistema de informação por meio de cooperação técnica 

entre secretária de saúde e setor de informática da administração pública. 

Este sistema visa unificar os registros de acidentes de transito registrados 

pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, bem como, registrar os atendimentos 

realizados as vítimas de acidentes em atendimentos hospitalares e ambulatoriais, 

registrando custo dos procedimentos e avaliando a condição da alta do paciente. 

Para construção das informações necessárias ao sistema de informação serão 

analisados os registros de acidentes, sendo selecionadas as informações mais 

pertinentes. Serão avaliados também os dados a serem fornecidos pelos hospitais e 

serviços ambulatoriais. 

A alimentação do sistema pelos órgãos que atuam com os acidentes e os 

serviços de saúde deverão ser realizados diretamente no sistema, pois tem-se projeção 

para que o mesmo seja via web. 

Para garantir a alimentação do sistema será instituída uma notificação 

compulsória para os acidentes de transito no município via Projeto de Lei que será 

tramitada com aprovação do Poder Legislativo. 

A notificação compulsória juntamente com o sistema de informação 

propiciará uma analise mais ampla sobre os acidentes de transito e atendimentos 

gerados a partir dos mesmos, pois todos os acidentes ocorridos no município farão parte 

de um único sistema, bem como, os atendimentos hospitalares e ambulatoriais 

disponibilizados as vítimas. 

 

V – METAS 

 

 Desenvolver intersetorial ações de prevenção construindo um pensar e um fazer 

coletivo. 
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 Envolver 100% dos atores para construção de um sistema de informação que 

possa servir de instrumento de avaliação e acompanhamento das ações de 

intervenção, no prazo máximo de 12 meses. 

 Implantar a notificação compulsória para acidentes de transito no prazo máximo 

de 12 meses. 

 Promover reflexões e debates com os membros do Grupo. 

 Capacitar 70% dos profissionais da saúde sobre o tema. 

 Promover pelo menos 02 campanhas para a população sobre a prevenção aos 

acidentes de transito envolvendo motocicletas. 

 Envolver nas campanhas principalmente, crianças em idade escolar, idosos. 

Desta forma, espera-se que com a execução do projeto haja redução 

significativa dos acidentes de transito envolvendo motocicletas e consequentemente 

melhora das condições de vida e bem como redução de custos com a saúde publica e 

social. 

 

VI – CRONOGRAMA PARA 2013 – 2014 

 

AÇÃO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

Constituição do Grupo Intersetorial             

Oficialização do Grupo via Decreto             

Construção do Regimento Interno             

Qualificação de Profissionais             

Desenvolver Sistema de Informação             

Implantação da Notificação 

Compulsória 

            

Campanhas             

 

 

VII – INDICADORES DE ESTRUTURA, PROCESSO E RESULTADO 

 

Almeja-se a formação do Grupo com atuação intersetorial no município. 

O envolvimento de profissionais de saúde por meio da execução de ações 

educativas de prevenção aos acidentes de transito envolvendo motocicletas com a 

população também é uma ação que poderá trazer bons resultados para o projeto. 
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Com o sistema de informação haverá uma melhor análise dos acidentes, dos 

atendimentos e da condição da vítima pós-acidente. 

Nesse processo, o resultado mais almejado é a redução do número de 

acidentes com óbito e com vítimas graves. 

E para avaliação desse processo será utilizado alguns indicadores, como: 

 

 Secretárias envolvidas = Nº. de Secretária Envolvidas x 100 

                                                           Total de Secretárias 

 

 Profissionais capacitados = Nº. de Profissionais que participaram da capacitação x 100 

                                                                     Total de Profissionais 

 

 Número de acidentes de transito envolvendo motocicletas por ano 

 

 Número de campanhas no ano 

 

VIII – RESULTADO ESPERADO 

 

Com a implantação deste projeto espera-se ampliar a discussão sobre os 

acidentes intersetorialmente, estabelecendo parcerias nas ações de prevenção e 

promoção para a redução da morbidade por acidentes envolvendo motocicletas. 

 

IX – ORÇAMENTO 

 

Para implantação do projeto preveem-se como recursos humanos, a equipe 

de profissionais do Grupo que serão os implementadores do projeto, profissionais de 

saúde das unidades de saúde que participarão das qualificações e que executarão as 

atividades desenvolvidas com a população. Também como recursos humanos terão os 

representantes da imprensa. 

Como instalações e recursos materiais serão utilizados o auditório do Paço 

Municipal e equipamentos da administração, como por exemplo: computadores, 

notbook, projetor multimídia, maquina de Xerox, maquina fotográfica, veículos, entre 

outros. 

Os recursos financeiros serão previstos no plano plurianual, com valores 

estimados em R$ 30.000,00 para despesas gerais, principalmente com material gráfico. 
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PARTE 3 

 

1. Como inserir o Projeto de Prevenção de Acidentes envolvendo Motociclistas no 

contexto das políticas públicas em geral como: Plano de Saúde, Indicadores do Pacto, 

Ações de Vigilância em Saúde, Plano Diretor, dentre outros)? 

 

Demonstrando que a incidência de acidentes envolvendo motocicletas é bastante 

evidente, sendo assim, é necessária a mobilização dos poderes públicos e da sociedade. 

A mortalidade crescente e os altos índices de internação traz custos elevados ao nosso 

Sistema Único de Saúde. 

 

2. Qual sua estratégia (o que e como pretende fazer) para levar ao conhecimento dos 

responsáveis as suas propostas para a prevenção de acidentes envolvendo motociclistas?  

Apresentar o projeto ao Secretário de Saúde 
 


