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Ação específica
- Projeto de Prevenção de Acidentes envolvendo
motociclista



1.Justificativa: Este projeto visa contribuir para a
diminuição de acidentes  envolvendo motociclistas, na cidade de
Cubatão /SP, com um trabalho multidisciplinar com participação
integrada dos órgãos envolvidos no atendimento e tratamento das
vitimas de acidente envolvendo motocicletas.

2.Comentário: Contribuindo de forma sistemática na
coleta de dados na ocorrência de acidentes envolvendo
motocicletas, onde segundo o DATA SUS, hoje a faixa etária de
mortes envolvendo motociclistas é de 19 a 35 anos onde 90% é do
sexo masculino, porém vem crescendo o numero de mortes
envolvendo mulheres, onde para que, com os dados em mãos, os
órgãos envolvidos possam realizar trabalhos específicos e em áreas
especificas, da cidade, falo dos órgãos os profissionais da
Companhia Municipal de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Serviço de
Atendimento móvel de emergência (SAMU).

3.Objetivo:  Desse projeto e conscientizar através de uma
política de educação usando os recursos do SNT (Sistema Nacional
de Trânsito), a diminuição dos acidentes com políticas de orientação
e fiscalização.

4.Ações: Tem que ser trabalhada em conjunto, onde em
um primeiro momento, o Pronto Atendimento tem papel
fundamental fazendo a coleta de dados dos pacientes vitimas de
trauma onde poderemos tabular as estatísticas e ter um melhor
dado sobre o destino final do politraumatizado,  com um formulário
simples e fácil de preencher com dados específicos dos traumas
sofridos e dos procedimentos realizados por essa vitima onde essa



ficha acompanharia o cliente até a sua alta hospitalar podendo no
futuro gerar um numero de protocolo que acompanharia essa vitima
dentro do município até sua alta definitiva do tratamento onde ele
passaria produzir novamente voltando a sua vida ativa.

5.O SNT (Sistema Nacional de Trânsito), tem verba para os
municípios que apresentarem projetos de educação no trânsito, é
destinado 5% do arrecadado com multas, com esse projeto poderá
ser solicitado a verba para DENATRAN.

6. Na cidade de Cubatão tem o NEU (Núcleo de Educação
Urgência), do SAMU e estamos capacitando e qualificando os
profissionais na área de trânsito para formar o Centro de
Condutores e qualificar os condutores do serviço de emergência,
bem como os motociclistas para atuar nas Motolâncias, a intenção é
que o programa atinja os motociclistas da cidade a principio através
de convite e posterior fazer um programa para todos os
motociclista envolvidos em acidente de trânsito.

7.Com integração dos órgãos, aproveitar e ir ás escolas
para orientação e conscientização dos jovens onde sabemos que
tem maior facilidade de aprendizado e maior poder de persuasão
aos adultos para que pratiquem uma direção segura.

8.Maior presença dos agentes de trânsito nos pontos da
cidade com índice de acidentes, para inibir os abusos e maior
fiscalização por parte da Polícia Militar nos finais de semana para
com o mesmo intuito coibir abusos.



9. A meta do programa e atingir o maior numero de
motociclistas da cidade, em um primeiro momento 30% (trinta
porcento) atá fevereiro de 2014, tentando fazer entender que o
melhor caminho é a prudência e pilotagem segura, fazer entender
que o uso de capacete e de vestimenta adequada salva vidas
diminui as lesões e com isso possíveis seqüelas, respeitar o Código
de Trânsito Brasileiro, assim como a vida.

10. Cronograma para 2013 é o início das campanhas com
os agente e principalmente nos próximos meses que antecedem o
verão onde há um descuido maior com a segurança por parte dos
motociclista devido o calor se protegem menos, entregas de
panfletos e colocação de faixas educativas em pontos estratégicos.
Já em 2014 com inicio do ano letivo e com parceria com a secretaria
de Educação fazer a parte da educação nas escolas e levar os alunos
para o Centro de Educação do Trânsito do Município, para que haja
uma integração com a realidade trânsito e seus riscos.

11.Resultados: Que a curto prazo com a fiscalização
ocorro a diminuição dos acidentes e a longo prazo a conscientização
através de uma educação continuada mudando o perfil atual dos
motociclista bem como de todos que usam as vias terrestres, pois
um condutor educado é um pedestre educado.

12.O orçamento: Além dos usados nas campanhas que já
existe no município, através do projeto procurar recursos junto ao
Sistema Nacional de Trânsito.

13.Quanto a levar o projeto para conhecimento das
autoridades temos facilidade e acesso aos secretários envolvidos



como o de transporte e saúde, e juntos poderíamos levar até os
representantes (Vereadores) para que através do projeto
aprovassem verbas para colocar em pratica.


