
Projeto  “Santos e a Paz no Trânsito”  
requalificação envolvendo motociclistas 
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Ação específica 

- Projeto de Prevenção de Acidentes de Trânsito (ampliação para 
prevenção envolvendo motociclista) 

  



2. Justificativa 

O município de Santos, no Estado de São Paulo, tem 419.400 habitantes, segundo 

população do IBGE.  

Observa-se, ainda segundo IBGE, que a frota de automóveis em Santos é a maior do 

Brasil, respectivamente 57.8% contra 57.5% e a frota de motociclistas é mais alta que a de 

São Paulo, ou seja, 18.5% contra 16.7%.  

Os Serviços de Urgência e Emergência como o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência) recebeu no período de janeiro a julho de 2013 um total de 1.089 trotes, um 

número bastante significativo. 

E ainda, de acordo com Dados Estatísticos (Base Municipal/SIM – dados provisórios e 

sujeito a alterações) percebe-se que os óbitos por Causas Externas, acidentes envolvendo 

motociclistas, tem aumentado: 

 

Tabela 1- Número de Óbitos (ocorridos em Santos) por ano segundo Acidentes de 

Transporte ou Trânsito – 2006 a 2012 

Ano Frequência 

2006 132 

2007 122 

2008 119 

2009 107 

2010 106 

2011 114 

2012 120 

Total 820 

Fonte: SIM/SEVIEP/BASE MUNICIPAL – dados provisórios, sujeito a alterações. 

 

Tabela 2- Número de óbitos de Motociclistas (ocorridos em Santos), por Causa Externa 

da CID-10. 

Ano Causa Externa XX Motociclistas 

2010 106 31 

2011 114 32 

2012 120 37 

Fonte: SIM/SEVIEP/BASE MUNICIPAL – dados provisórios, sujeito a alterações. 



Tabela 3- Número de Óbitos (ocorridos em Santos) por faixa etária e sexo segundo 

Acidentes de Transporte ou Trânsito – 2011  

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

10 a 14 anos 1 0 1 

15 a 19 anos 7 1 8 

20 a 29 anos 21 4 25 

30 a 39 anos 12 3 15 

40 a 49 anos 17 1 18 

50 a 59 anos 14 3 17 

60 a 69 anos 5 3 8 

70 a 79 anos 9 3 12 

80 anos e mais 7 0 7 

Ignorado 3 0 3 

Total 96 18 114 

Fonte: SIM/SEVIEP/BASE MUNICIPAL – dados provisórios -  sujeito a alterações. 

 

 

Tabela 4 - Número de Óbitos (ocorridos em Santos) envolvendo pedestres, ciclistas, 

motociclistas, condutores e passageiros de automóveis segundo Acidentes de 

Transporte ou Trânsito – 2011 

População Total 

Pedestres 31 

Ciclistas 14 

Motociclistas 32 

Ocupantes de Autos 37 

Total 114 

Fonte: SIM/SEVIEP/BASE MUNICIPAL – dados provisórios -  sujeito a alterações. 

 

 

 

 



Tabela 5 - Número de Trotes (ocorridos em Santos), registrados pelo SAMU de janeiro a 

julho – 2013*  

Trotes SAMU Frequência 

Trotes recebidos 1.089 

Total 1.089 

Fonte: SAMU – dados provisórios – até 29/07/13 

 

 

Diante do exposto percebe-se a importância e a necessidade de Campanhas de Trânsito 

no município, buscando a promoção da saúde e prevenção de acidentes. 

 

 

3. Objetivos 

Geral 

Realização de campanhas de orientação e divulgação na mídia televisiva e em outdoor 

sobre educação no trânsito. Educação esta que envolverá também a atenção e divulgação 

dos Serviços de Urgência e Emergência reduzindo e/ou evitando os trotes. 

 

Específico 

- mobilizar os condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres a serem mais tolerantes no 

trânsito, através de frases e comercial com o lema da campanha. 

- sensibilizar os condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres para praticar a gentileza no 

trânsito, conscientizando-o como agente essencial para a paz no trânsito. 

- informar a população sobre a importância e funcionamento dos órgãos de Emergência do 

município. 

 

4. Ações 

Este projeto será desenvolvido pela Prefeitura de Santos/SP através da Secretaria 

Municipal de Saúde do Departamento de Vigilâncias em Saúde - Vigilância Epidemiológica 

(SEVIEP) em parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET. A população 

alvo será pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas de autos dentre outros. 

Lema da campanha: “Ao invés de xingar devolva um sorriso – buzine esta ideia”. 



- afixação de faixas de rua no município, principalmente em locais de maior acidente 

envolvendo motociclistas, advertindo sobre o risco de queda nos trilhos do bonde, por 

exemplo, e cuidados necessários no trânsito. 

- campanhas de orientação e divulgação na mídia televisiva e em outdoor, sobre educação 

no trânsito e o comportamento adequado de pedestres, ciclistas, motociclistas e 

motoristas. 

- campanhas de rádio e jornal escrito (Diário Oficial da prefeitura) orientando como deve 

ser acionado os órgãos de emergência e também para se evitar o trote. 

- divulgar os dados de acidentes de trânsito do município através também do Diário Oficial. 

- disposição de outdoors em pontos estratégicos de acordo com a incidência de acidentes 

envolvendo pedestres, motociclistas, ciclistas e condutores em geral. Os outdoors serão 

específicos de acordo com a população alvo. 

- utilização da mídia televisiva divulgando o lema da campanha através de representação 

de cenas do cotidiano. 

 

5. Metas 

- Diminuir, no primeiro ano, 10% dos acidentes de trânsito no município. 

- Diminuir, no primeiro ano, 25% do número de trotes nos serviços de Urgência e 

Emergência, como o SAMU. 

 

6. Cronograma para 2013-2014 

- Agendamento de reuniões com os parceiros para definição de locais a serem afixadas 

faixas e outdoors. 

- Reuniões com Secretaria de Comunicação para orientação e acompanhamento da arte, 

marketing e lema do projeto. 

- Divulgação do lema e campanha no município com previsão de 2 meses. 

- Aplicação de questionário como medida de avaliação após 3-6 meses da campanha. 

- Tabulação e análise do projeto. 

 



7. Indicadores de estrutura, processo e resultado 

Quanto aos indicadores de avaliação do projeto, definidos a partir dos objetivos e metas: 

- estrutura: Seção de Vigilância Epidemiológica e CET (profissionais envolvidos); R$ 

50.000,00 (recursos financeiros recebidos para execução deste projeto). 

- processo: instrumento com questões objetivas em 1% da população do município após a 

campanha na mídia. 

- resultado: taxa de mortalidade por acidentes de trânsito por 100.000 habitantes; taxa de 

mortalidade envolvendo motociclistas por 100.000 habitantes; avaliação do questionário 

preenchido pela população e número de trotes recebidos pelo Serviço de Urgência e 

Emergência. 

 

8. Resultados esperados 

- pedestres, motociclistas, ciclistas e condutores em geral mais tolerantes e responsáveis, 

entendendo seu papel e contribuindo para a paz no trânsito. 

- conscientização e mobilização para educação no trânsito, inclusive com conhecimento 

pela população da função dos serviços de urgência e emergência evitando trote. 

 

9. Orçamento 

- Material Gráfico Outdoor, faixas, mídia televisiva e afins .............................R$ 50.000,00 

 

Monitoramento/Avaliação 

Avaliação da eficácia da campanha após 3 a 6 meses da aplicação do projeto, através da 

realização de instrumento com questões objetivas, com teor de mobilização e 

sensibilização individual quanto ao tema. O questionário será aplicado em uma amostra 

correspondente a 1% da população santista (pedestres, passageiros e condutores de 

todos os tipos de veículo), de forma aleatória, em locais a serem definidos. 

Comparativo dos dados epidemiológicos da mortalidade por Acidentes de Trânsito antes e 

após da aplicação do Projeto. 

Comparativo dos dados do SAMU em relação aos trotes antes e após aplicação do 

Projeto.



PARTE 3 - Foram dois meses de estudos e análise da realidade em relação à 

prevenção de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. A partir dos 

conhecimentos adquiridos e de sua inserção no Município, identifique iniciativas 

que contribuam para o desenvolvimento das ações de prevenção em sua realidade. 

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? 

Este Projeto, que está para ser implantado, já está inserido nas Ações de Vigilância, 

acredito que após sua aplicação em parceria com a CET e dependendo dos resultados 

alcançados seja possível uma ampliação do mesmo em nível de políticas públicas para o 

município. 

 

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?  

Este Projeto foi encaminhado ao Ministério da Saúde em 2012 e o município por já 

trabalhar com a temática da prevenção e Cultura da Paz, principalmente violências, foi 

contemplado, portanto o mesmo é de interesse dos gestores. E como se trata de uma 

requalificação do Projeto, pois foi ampliado com foco também nos Serviços de Urgência e 

Emergência acredito que não terei dificuldades junto aos gestores. Pretendo fazer um 

Relatório de tudo o que aprendi neste curso juntando principalmente o material das 

Situações Práticas e aulas, e divulgar junto à Seção de Vigilância Epidemiológica (colegas 

e chefia imediata), à Coordenação e Chefe de Departamento solicitando encaminhamento 

ao Secretário de Saúde para que possamos executar o Projeto juntamente com sua 

ampliação. 

 

 


