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Título do Projeto:  

Equilibrando a Saúde. 
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Ação específica: 

Projeto de Prevenção de Acidentes envolvendo motociclistas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 2  

2. Justificativa:  

A nossa proposta é desenvolver um conjunto de ações que venham a contribuir para a 

diminuição do número de acidentes envolvendo motociclistas em nosso município e 

qualificar o atendimento, quando os mesmos ocorrerem. Nosso objetivo é sensibilizar atuais 

e futuros condutores para a importância dos cuidados e mobilizar nossa rede de atenção 

para um atendimento cada vez mais qualificado. 

O município de Embu possui 240.230 habitantes, segundo dados do IBGE (Censo 2010) e, ao 

avaliarmos o quadro abaixo, verificamos que, apesar de aparente estabilidade nos 

indicadores de óbito, o aumento do número de internações é mais que preocupante. E 

também chama a atenção o aumento expressivo do número de motocicletas registradas no 

município nos últimos anos (ver último quadro: IBGE Cidades), que evidencia a necessidade 

nos anteciparmos em nossas ações preventivas. 

 

 



O público alvo de nossas ações será o público jovem de nossa cidade (futuros condutores), 

os motociclistas do município e que circulam pela cidade e os profissionais de nossa rede de 

saúde (da rede básica e média e alta complexidade). 

As ações previstas, apesar de já estarem sendo debatidas, serão todas novas e, em dois 

casos, as ações previstas nesse projeto serão incorporados em projetos já planejados: a 

inclusão do tema na produção de um vídeo documentário sobre “violências”, voltado para a 

população juvenil de nossa cidade (parceria das Secretarias de Saúde e Assistência Social) e 

intensificação das ações de educação no trânsito para a diminuição de acidentes (parceria 

da Saúde com o nosso Divitran). 

 

3. Objetivos: 

Geral: Diminuir o número de acidentes envolvendo motociclistas em nossa região. 

Específicos: 

 Promover o debate sobre o tema, sensibilização e mobilização do público juvenil 

(futuros condutores); 

 Estimular condutores do município e condutores visitantes a refletirem sobre a 

importância dos cuidados no trânsito, para a diminuição dos acidentes; 

 E qualificar nossa rede de saúde para um atendimento cada vez mais qualificado. 

 

4. Ações: 

 Desenvolver e implantar campanha de sensibilização que estimule a população a refletir 

e debater a importância dos cuidados no trânsito, para diminuição dos acidentes 

envolvendo motociclistas (nas páginas do Governo nas redes sociais e sítio institucional 

do Governo – parceria das Secretarias da Saúde e Comunicação);  

 Abordar o tema “acidentes envolvendo motociclistas” na produção de um vídeo 

documentário sobre “violências” a ser produzido por jovens do nosso Centro de 

Referência da Juventude, que será exibido em todas as escolas de ensino médio do 

município e, em parceria com Divitran, nos Centro de Formação de Condutores do 

município; 

 Desenvolver e implantar campanha de sensibilização – sobre a importância dos cuidados 

– junto  a motociclistas e empresas de moto-frete do município (panfletos, outdoors e 

visitas às empresas – parceria das Secretarias da Saúde, Comunicação e Divitran); 

 Desenvolver e implantar programa de capacitação da regulação médica do nosso SAMU 

e profissionais da rede básica, visando a transmissão de informações qualificadas à 

regulação de urgências/emergências, para a qualificação dos primeiros socorros; 



5. Metas: 

 Elaborar, no decorrer dos próximos 17 meses (até dez/2014), um conjunto de 

mensagens e estratégias de comunicação digital, que estimulem o debate e reflexão 

sobre o tema, para ser disseminado nas redes sociais e sítio institucional do Governo, 

visando atingir a população que tem acesso a esses meios de comunicação; 

 Produzir, nos próximos 5 meses desse ano, junto com um grupo de 20 jovens do nosso 

município, um vídeo documentário onde “acidentes envolvendo motociclistas” será um 

dos temas abordados, que deverá ser exibido, no decorrer do próximo ano (2014), em 

todas as escolas de ensino médio e Centro de Formação de Condutores do nosso 

município; 

 Desenvolver, no decorrer dos próximos 5 meses, e implantar, durante o primeiro 

semestre do próximo ano, uma campanha de sensibilização – sobre a importância dos 

cuidados – junto  a motociclistas e empresas de moto-frete do município; 

 Desenvolver e implantar – até o final do primeiro semestre de 2014 – um programa de 

capacitação da regulação médica do nosso SAMU e profissionais de nossa rede básica; 

 

6. Cronograma para 2013-2014: 

AÇÃO 2º sem/2013 1º sem/2014 2º sem/2014 

Campanha digital (redes 
sociais e sítio do Governo) 

      

Produção do vídeo 
documentário 

      

Exibição do vídeo nas 
escolas e CFCs 

      

Elaboração da campanha de 
sensibilização para 
motociclistas e empresas de 
moto-frete 

      

Implantação da campanha 
junto a motociclistas e 
empresas de moto-frete 

      

Capacitação para 
qualificação da regulação e 
dos primeiros socorros 

      

 

 

 

 



7. Indicadores de estrutura, processo e resultado: 

AÇÃO/INDICADORES Estrutura Processo Resultado 

Campanha digital 
(redes sociais e 
sítio do Governo) 

Atualmente o Governo já 
utiliza as redes sociais e 
sítio institucional como 
instrumento de 
comunicação para 
campanhas. 

Campanha 
desenvolvida 
e implantada 
nas redes e no 
sítio. 

Número de acesso aos 
materiais da campanha; 
debate disseminado e 
população participando do 
debate (conselhos 
gestores, encontros, etc.). 

Produção do 
vídeo 
documentário e 
exibição nas 
Escolas e CFCs 

Nosso Centro de 
Referência da Juventude já 
dispõe dos equipamentos 
necessários para a 
produção e exibição do 
vídeo; e recurso para 
educadores e palestrantes 
já disponível a partir de 
outra captação. 

20 jovens 
capacitados, 
vídeo 
produzido e 
exibido. 

Número de alunos - das 
escolas - e munícipes - dos 
CFCs - que assistirem ao 
filme e  participarem dos 
debates. 

Desenvolver e 
implantar 
campanha de 
sensibilização 
para 
motociclistas e 
empresas de 
moto-frete 

Secretaria de Finanças 
ainda está analisando a 
proposta e possível fonte 
de recursos (para 
panfletos, faixas e 
outdoors). 

Material 
produzido e 
disseminado. 

Número de condutores e 
empresas atingidas e 
sensibilizadas/mobilizadas. 

Capacitação para 
qualificação da 
regulação e dos 
primeiros 
socorros 

Ação já prevista no 
cronograma de ações da 
Saúde/SAMU, mas será 
intensificado o enfoque 
sobre o tema. 

Programa de 
capacitação 
desenvolvido 
e implantado. 

Número de profissionais 
capacitados ampliado; 
níveis de qualidade dos 
primeiros socorros 
melhorados; tempo para o 
primeiro atendimento 
diminuído. 

 

 

8. Resultados esperados: 

 Ampliação dos debates, na cidade, sobre a gravidade do tema; 

 Condutores (de motos e outros) sensibilizados em relação ao tema; 

 Número de acidentes, atendimentos e gastos diminuídos; 



 Rede de atendimento mais preparada para um melhor atendimento; 

 Atendimento mais ágil e mais qualificado dos casos de acidentes envolvendo 

motociclistas. 

 

9. Orçamento: 

O único item do projeto pendente em relação a previsão orçamentária é a produção de 

panfletos, outdoors e faixas para a campanha voltada para condutores e empresas de moto-

fretes. Estamos aguardando o levantamento dos custos e fonte orçamentária por parte da 

Secretaria de Finanças. 

  

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? 

Não tive condições de realizar esta análise, pois os profissionais que me ajudarão a analisar 

esse contexto estão de férias no mês de julho. 

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?  

Nossa proposta foi debatida e construída junto com nossos Secretários de Saúde, 

Assistência Social, Comunicação, Finanças, Educação e Divitran, que debateram as 

propostas com o nosso Prefeito. 

 


