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1. INTRODUÇÃO 

 

Crescente a cada ano, os acidentes de trânsito representam um grande desafio para a 

saúde pública brasileira. A Organização Mundial de Saúde (OMS) acredita que em 2020 os acidentes 

de trânsito serão a segunda causa de morte prematura no mundo. No Brasil, essa situação não é 

diferente. Os acidentes de trânsito representam mais de um quarto das mortes violentas, além de 

ser um problema social e econômico. 

Mesmo as motocicletas representando uma menor frota (22%) em relação a outros 

veículos, são as que mais contribuem para acidentes de trânsito. Isso se explica devido ao fato de 

que as mesmas são de grande vulnerabilidade no trânsito, além de gerar acidentes mais graves, 

com potencial de mortalidade aproximadamente 10 (dez) vezes maior que os automóveis. 

Assim, torna-se extremamente importante a adoção de medidas na tentativa de reduzir os 

acidentes de trânsito, principalmente nos que envolvam motocicletas, já que os mesmos possuem 

os maiores índices de morbimortalidade. Para isso, mais do que leis eficazes, se faz necessário a 

educação para o trânsito, com o propósito de contribuir para um trânsito mais seguro. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O município de Santa Cruz do Rio Pardo possui 43.921 habitantes (CENSO 2010) e está 

localizada na XI Região Administrativa, no Centro - Oeste do Estado de São Paulo, situando-se na 

zona fisiográfica denominada sorocabana, às margens do Rio Pardo, com uma extensão territorial 

de 1.116 Km². 

Suas principais rodovias de acesso são a SP 227 – Ipaussu-Bauru, a SP 280 – Castelo Branco 

e a SP 225 – Orlando Quagliato. Essas rodovias são de responsabilidade da Concessionária Auto 

Raposo Tavares (CART), a qual realiza a manutenção, pela prestação de serviços de socorro médico 

e mecânico, e do apoio e suporte aos usuários. 

O serviço pré-hospitalar no município é realizado através do Corpo de Bombeiro, a CART e 

pelo recém-inaugurado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As vítimas de acidente 

de trânsito são encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA) ou hospitais 

de referência. 

Segundo o DETRAN/SP, o município possui 26.772 veículos, sendo 52,27% de automóveis, 

19,58% de motocicletas e 9,28% de caminhonetes. O restante se distribui entre outros meios de 



transporte. No que diz respeito às motocicletas, o município possui grande número de adeptos ao 

uso de “moto-táxi”, contando com 10 empresas que prestam esse tipo de serviço. 

Segundo dados obtidos através do 31º Batalhão da Polícia Militar / 2ª Companhia de 

Polícia Militar, o número de acidentes de trânsito apresenta-se em crescimento, conforme tabela 

abaixo:  

 
Número de Acidentes de Trânsito Ocorridos no Município de Santa Cruz do Rio Pardo 

 
2011 2012 

1º Sem. 
2013 

Vítimas Leves 181 188 90 

Vítimas Graves 6 4 1 

Vítimas Fatais 2 1 3 

Sem Vítimas 272 293 131 

TOTAL 461 486 225 
FONTE: 31º B.P.M. / 2ª Cia. P.M. 

 
Através das estatísticas da Polícia Militar, não são contabilizados os tipos de veículos 

envolvidos, mas é possível observar que em sua grande maioria, envolvem motocicletas. Além 

disso, os mesmos informam que esses acidentes, em sua maioria, são causados devido à 

imprudência dos motoristas. 

Paralelamente aos acidentes de trânsito, é possível analisar a morbidade hospitalar por 

causas externas. Segundo o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), as internações 

segundo o Grupo V01-V99 do CID 10, em 2011 foram 29 pessoas, em 2012 foram 36 e no primeiro 

semestre de 2013 foram 13, representando gastos no valor de R$ 70.621,39 ao Sistema Único de 

Saúde. 

A faixa etária mais acometida compreende dos 20 à 49 anos, representando 

aproximadamente 68% (53 pessoas). Quanto ao gênero, o sexo masculino prevalece, 

representando cerca de 80% (63 pessoas). 

Sendo assim, torna-se necessário a implantação e desenvolvimento desse projeto, 

fundamentando-se no direito à saúde, no direito e respeito à vida, no direito à cidade, na 

intersetorialidade das medidas e no fortalecimento da ação comunitária, através do envolvimento 

de diversos atores sociais em todas as fases do projeto.  

É importante salientar que um trânsito saudável é um trânsito onde as pessoas respeitam 

as sinalizações, a legislação, os outros motoristas e os pedestres. Para tanto, este projeto justifica-



se como uma ferramenta de educação, buscando alertar a comunidade, sobre as consequências 

que os acidentes acarretam não só para o sujeito, mas para as suas famílias e para toda a 

sociedade. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Motivar a adoção de atitudes positivas no trânsito; 

 Incentivar o respeito às leis de trânsito; 

 Alertar sobre os riscos do álcool e direção; 

 Desenvolver ações de educação para o trânsito; 

 Promover políticas públicas e implementar estratégias de prevenção e redução da 

morbimortalidade por  acidentes de trânsito no município, através de articulação 

intersetorial, interinstitucional e com a sociedade civil; 

 Reduzir o número de acidentes de trânsito, principalmente os que envolvem motociclistas. 

 

4. AÇÕES 

 

 PALESTRAS: Realização de palestras para adolescentes/jovens, matriculados no ensino 

médio, na faixa etária de 15 à 19 anos e com profissionais que trabalham em empresas de 

moto-frete e moto-táxi com temas relacionados à legislação, direção defensiva e primeiros 

socorros. As palestras serão realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e 

Educação, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Para os 

participantes das palestras, será elaborado e distribuído um adesivo para ser colado em 

seus veículos com os dizeres “MOTORISTA CONSCIENTE NÃO PROVOCA ACIDENTE!”, o qual 

indicará sua participação. Justifica-se a faixa etária dos adolescentes/jovens, pois estarão 

ansiosos para conseguir sua primeira habilitação e/ou são recém-habilitados. 

 FOLDERS/PANFLETOS: Elaboração de folders/panfletos para distribuição à população e 

principalmente às crianças da educação infantil e ensino fundamental, com o objetivo de 

desenvolver um trabalho de prevenção envolvendo o educando, o educador e a 

comunidade local. As crianças e adolescentes serão multiplicadores da prevenção de 

acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. 



 

5. METAS 

 

 Capacitar 100% das empresas que prestam serviços de moto-táxi e moto-frete em 6 meses; 

 Capacitar 80% dos adolescentes/jovens na faixa etária de 15 à 19 anos (aproximadamente 

2.800 pessoas) em 6 meses; 

 Reduzir em 80% o número de acidentes envolvendo motociclistas; 

 Reduzir em 80% a morbimortalidade por acidentes de trânsito envolvendo motociclistas; 

 Conscientizar a população à respeito do trânsito saudável. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

AÇÕES JAN./2014 FEV./2014 MAR./2014 ABR./2014 

Elaboração dos folders X    

Elaboração dos adesivos X    

Convite aos outros setores envolvidos  X   

Convite aos alunos    X  

Convite às empresas   X  

Distribuição dos folders   X X 

Palestras    X 

 

7. INDICADORES DE ESTRUTURA, PROCESSO E RESULTADO 

A partir da análise de dados, é possível concluir que o município de Santa Cruz do Rio Pardo 

apresentou no último ano 486 acidentes de trânsito, não podendo diferenciá-los entre os tipos de veículo 

envolvido. 

A morbidade hospitalar no ano de 2012 representou 36 internações devido à acidentes de 

trânsito, sendo o gênero masculino (80%) e a faixa etária dos 20 à 49 anos (68%) a mais acometida.  

O presente projeto contará com a colaboração de aproximadamente 80 profissionais de saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde, onde os mesmos serão multiplicadores da prevenção de acidentes de 

trânsito envolvendo motociclistas em suas Unidades de Saúde, sendo eles auxiliares de enfermagem, 

enfermeiras, médicos, cirurgiões-dentistas, recepcionistas, farmacêuticos e auxiliares de farmácia. 

Além disso, a Equipe de Agentes Comunitários de Saúde também fará a distribuição desses 

folders/panfletos em suas visitas casa-a-casa. Os mesmos também serão capacitados para que levem essa 

informação para a comunidade em sua área de abrangência. Esses folders/panfletos serão distribuídos em 

cerca de 90% das casas existentes no município, o que representa aproximadamente 20.000 casas. 



A Secretaria Municipal de Saúde trabalhará em parceria com outras Secretarias, além do 

Departamento Municipal de Trânsito, Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros. As palestras serão 

realizadas em 5 dias nos períodos da manhã, tarde e noite – para aqueles que trabalham no período diurno. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Reduzir o número de acidentes envolvendo motociclistas; 

 Reduzir o número de vítimas de acidentes de trânsito; 

 Conscientizar a população a respeito do trânsito seguro; 

 Capacitar as crianças como multiplicadores de informação sobre o trânsito seguro; 

 Formar motoristas mais prudentes; 

 Promover a intersetorialidade nas ações de prevenção de acidentes de trânsito; 

 Conscientizar a população a respeito da legislação no trânsito. 

 

9. ORÇAMENTO 

 

ITEM VALOR 

Locação de local para as palestras R$ 1.000,00 

Confecção de folders R$ 3.000,00 

Confecção de adesivos R$ 3.000,00 

Coffee-break para os convidados R$ 2.000,00 

Despesas com palestrantes R$ 3.000,00 

Material para as palestras R$ 500,00 

TOTAL R$ 12.500,00 
 


