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Parte 1 

 

1. Capa 

 
 

 

Aluna: Valéria Cristina Pissolato 

 

Título do Projeto:  

“Monções no Combate a Prevenção de Acidentes de 

Motociclistas” 

 

Localidade (Estado/Município): São Paulo/Monções 

Ação específica: 

 Projeto de Prevenção de Acidentes envolvendo motociclista 
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Parte 2 
 
 

2. Justificativa 

O dado não é definitivo, mas estima-se que o número de mortos por acidente de 

moto no Brasil em 2012 tenha ultrapassado 15 mil. Em 12 anos, de 1998 a 2010, o 

aumento das mortes de motociclistas superou em muito o da frota de motocicletas - 

610% contra 491%, respectivamente. As principais vítimas 62% são homens entre 20 e 

39 anos, no auge de sua força produtiva. A quantidade de feridos desafia o sistema de 

saúde pública – 40% dos leitos de UTIs são ocupados por vítimas de motos. O custo de 

internações por acidentes com motociclistas pagas pelo SUS aumentou 113% em quatro 

anos (de 2008 a 2011), passando de R$ 45 milhões para R$ 96 milhões - ou metade das 

despesas com atendimento de acidentados no trânsito em geral. As internações 

aumentaram de 39.480 para 77.113 no período, segundo o Ministério da Saúde. 

Toda moto, por mais que tenha o motor, para que seja ligado e se locomova, 

assim como qualquer outra máquina, exige que o ser humano qualificado tecnicamente 

e mentalmente o dirija/guie seguramente.  Talvez, justamente porque ali ele esteja no 

comando, faz com que o indivíduo se sinta relativamente empoderado.  No mundo de 

hoje, as motocicletas são meios mais baratos e fáceis para extravasar seu estado 

emocional, tanto para o bem como para o mal do indivíduo/motorista. Como nos países 

subdesenvolvidos (com natureza de subdesenvolvimento) o número de pessoas com 

estado emocional cheio de ações negativas é grande, transformando o trânsito em 

verdadeira carnificina. A velocidade fascina o ser humano, a ponto de correr 

simplesmente pelo prazer de correr, mesmo que não tenha nenhum objetivo a ser 

atingido.  

O estado de “alerta” é necessário para que o motorista reaja de acordo com o 

estímulo, caso contrário o acidente acaba acontecendo. Este estado de "alerta" pode ser 
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afetado por inúmeros fatores, fazendo com que a resposta ao estímulo seja mais lenta 

por parte do motorista em situações de emergências. 

O intervalo de tempo entre o reconhecimento do perigo e a resposta a esta 

situação é chamado de tempo de reação, e depende do estado físico e emocional do 

indivíduo. 
 

   

2.1. Fatores que influenciam o tempo de reação: 

 Definitivos (não modificáveis): idade, deficiência física (visão, audição, 

paralisias etc.);  

 Temporários (modificáveis): enfermidades passageiras (resfriado comum, dor de 

cabeça etc.), álcool, drogas, medicamentos, estado emocional.  

ÁLCOOL E DROGAS - podem retardar o tempo de reação. Estatísticas americanas de 

acidentes no transito indica que o álcool está envolvido em quase 50 % dos acidentes 

com mortes. Alguns especialistas indicam que dependendo da pessoa, apenas dois copos 

de cerveja podem fazer seu tempo de reação aumentar em 2 segundos.  

   

ESTADO EMOCIONAL - também pode influenciar e retardar os reflexos e o tempo 

de reação do motorista. O indivíduo que trás para a moto todas as suas angústias e 

expectativas, preocupações como: emprego, salário, problemas conjugais e frustrações 

decorrentes do seu dia a dia, poderão alterar o tempo de reação relacionado ao baixo 

nível de concentração no ato de dirigir. 

   

               Indivíduos imaturos como pós-adolescentes que tiveram carta de habilitação, 

ou mesmo os que dirigem sem ela, também constituem um grupo de grande risco para o 

acidente de trânsito, porque sua necessidade de auto-afirmação faz com que eles hajam 
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impulsivamente, agridam e desrespeitem os direitos e a vida das outras pessoas. Este 

tipo de comportamento é muito comum no trânsito brasileiro.  

 

2.2. Conforme Registro da Polícia Militar e Civil de Monções-SP 
 Ano de 2012 Ano de 2013 

Acidentes de Trânsito 

com vítima 

06 03 

Acidentes de Trânsito 

sem vítima 

11 04 

Óbitos por acidentes de 

motociclistas 

02 

 

00 

Multas 

 

95 103 

Certificado de Recolha 

de Veículos 

19 14 

Notificação de Violência 

(VIVA SINAN) 

- - 

 

 

2.3. Informações Populacionais: 

2.4. Código do Município de Monções do IBGE 2010 - 3531001 

O Município de Monções fica localizado a 531 km da cidade de São Paulo e 

pertence à DRS XV - São José do Rio Preto, na região Noroeste do Estado. 

Possui uma população de 2132 habitantes conforme IBGE 2010, conta com uma 

Extensão Territorial de 104,237 km e uma densidade demográfica de 19,61. 
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2.5. PERFIL DEMOGRÁFICO: 

POPULAÇÃO RESIDENTE POR FAIXA ETÁRIA E SEXO, 2010. 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

Menor 1 17 10 27 

1 a 4 39 49 88 

5 a 9 64 49 113 

10 a 14 66 67 133 

15 a 19 70 54 124 

20 a 24 101 74 175 

25 a 29 78 75 153 

30 a 34 83 79 162 

35 a 39 79 79 158 
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40 a 44 76 67 143 

45 a 49 98 97 195 

50 a 54 70 72 142 

55 a 59 66 59 125 

60 a 64 64 58 122 

65 a 69 42 51 93 

70 a 74 35 39 74 

75 a 79 33 29 62 

80 e + 20 23 43 

TOTAL 
1.101 1.031 2.132 

                      Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 2010. 

 
 

 

2.6. PERFIL SÓCIO ECONÔMICO: 

 

  A Atividade econômica predominante é o setor canavieiro e em menor escala o 

setor agropecuário. Em relação ao saneamento básico conta com o abastecimento de 

água da Rede Pública 84,8%, instalação de esgoto sanitário com cobertura de 82,8%. 

O sistema de Habitação é constituído na sua maioria de casas de alvenaria, com 

ruas asfaltadas, sua taxa de urbanização é de 100%. 

Os empregos são gerados por Usina Canavieira V.O. (Usina Virgulem de 

Oliveira), Usina de Asfalto (DEMOP) e uma Pedreira (Mineração Noroeste).  

O lixo é recolhido em 100% dos estabelecimentos de Saúde, farmácias, 

consultórios médico e dentário para incineração, através de firma contratada 

especificamente para a realização deste serviço. O lixo doméstico é recolhido 
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diariamente até aos sábados e existe o trabalho de coleta seletiva de lixo reciclável, 

empregando algumas pessoas e auxiliando na limpeza e proteção do meio ambiente. 

 

 

2.7.  Análise de Situação de Saúde: 

As Violências e Acidentes são notificadas por meio do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (VIVA SINAN). 

 

2.8.  Segundo SIAB Municipal 2011 possui uma cobertura de ESF de 100%, 

sendo que desta população possuímos: 

 28 Alcoólatras; 

 06 Acamados; 

 24 Chagásicos; 

 20 Deficientes Físicos; 

 120 Diabéticos; 

 403 Hipertensos; 

 15 Gestantes; 

 101 pacientes com dislipidemia; 

 219 pacientes com problemas de saúde mental (depressão, ansiedade, 

epilepsia, enxaquecas por problemas emocionais, stress e esquizofrenia); 
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2.9.  Principais causas de atendimento nos serviços ambulatoriais: 

Hipertensão Arterial Prevenção 

Diabetes Consultas de Pré-Natal 

Clínica Geral Neuro-Mental-Depressivo 

Mialgias Curativos 

Inalação Pequenas Cirurgias 

Injeções Retiradas de Pontos 

Distúrbios de Vias Aéreas Superiores Diarreia 

Pneumonia Papanicolau 

Puerpério Climatério 

 

3.  Objetivo geral: 

 Promover em locais urbanos selecionados, como escolas (locais onde 

encontramos população alvo para as atividades) ações de prevenção de acidentes 

de moto, mediante a mobilização do setor saúde, prefeituras e sociedade civis 

organizada, no sentido de promover mudança de hábitos, atitudes, valores 

culturais e situações ambientais que interferem na ocorrência dos acidentes de 

trânsito, melhorando a qualidade da informação e reduzindo as taxas de 

morbimortalidade por esses eventos. 

 Apoiar a elaboração, implantação e desenvolvimento do Projeto no município 

visando à redução de mortes e lesões provocadas pelo trânsito associadas aos 

fatores de risco álcool/ direção, velocidade excessiva e/ou inadequada. 

 Implantar a Educação para prevenção de Acidentes de Trânsito e Cultura de Paz 

na Escola Estadual e Municipal do Município. 
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3.1. Objetivos específicos: 

 Sensibilizar a população com a realização de ações para prevenção de acidentes 

de motociclistas; 

 Mobilizar e capacitar as equipes de profissionais de saúde, dos serviços de 

emergência para a melhoria das informações sobre a situação sobre o 

acidentado; 

 Produzir e apoiar a produção de materiais educativos e de suporte para o 

desenvolvimento das ações do projeto. 

 Articular as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações das redes de 

educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações 

relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, 

equipamentos e recursos disponíveis; 

 Capacitar profissionais comprometidos com as questões de cidadania, para 

atuarem como agentes multiplicadores de informações sobre prevenção de 

acidentes; 

 Qualificar e integrar sistemas de informação dos vários setores com ações na 

área do trânsito; 

 Estimular realização de campanhas específicas no controle da velocidade; 

 Contribuição para o desenvolvimento da atenção as vítimas de acidentes de 

moto; 

 Realizar atividades pedagógico-participativas com crianças para 

conscientizações de ações que evitem acidentes. E o que fazer na ocorrência 

deles. 

 Melhoria na qualidade de informação na ocorrência de acidentes. 

 Conscientização da população que administra as motos da cidade, para melhorar 

suas condutas de trânsito e repensar sobre alguns conceitos de vida. 

 



 MUNICÍPIO DE MONÇÕES 
CNPJ 59.854.927/0001-31 

Secretaria Municipal de Saúde de Monções 
Rua Rio de Janeiro, 552 CEP 15.275-000 – Monções (SP) 

 

 
 
 

Fone (fax): 17-34841231/34841319/34847171- 

DISQUE SAÚDE: 08007722124 Página 10 
E-mail – ubs_moncoes@hotmail.com 

 

4. Ações 

 

a)  Construção coletiva dos conteúdos programáticos: 

 Primeiro será realizado a palestra nas escolas com os profissionais da área da 

saúde, educação e polícia militar, que objetiva a conscientização no trânsito, 

sobre a importância no cuidado ao sair de casa, desde atravessar a rua, até a ir 

brincar. E serão distribuídos os panfletos educativos sobre educação no trânsito, 

equipamentos de segurança, álcool/drogas e direção associados. 

 Realização de concurso nas escolas municipais e estadual com desenhos e 

redações sobre o tema. 

 Eventos para a população quando serão entregues panfletos sobre acidentes e 

mensagens de humanização e conscientização no trânsito. 

 Oficina envolvendo a equipe de enfermagem, funcionários da recepção, polícia 

militar e membros da sociedade/comunidade, com a temática de comunicação e 

informação pós-acidente de moto. 

 Para os demais públicos: adolescentes, adulto jovem e adulto, com a atuação e 

verificação junto a policia militar com fiscalização do trânsito e dos transeuntes. 

 Divulgação com panfletos e cartazes durante os eventos da cidade: Festa do 

Peão, Carnaval e na Semana de Combate aos Acidentes de Trânsito. 

 Utilização de dados, especialmente os de morbimortalidade; 

  

     b) Medidas de Prevenção: 

 Trabalho com as crianças quanto à educação no trânsito; 

 Educação de profissionais na melhoria de atendimento por trauma devido a 

acidentes; 

 Conscientização da população quanto às condutas no trânsito, respeitando as 

normas para (prevenção de acidentes, causas e consequências); 



 MUNICÍPIO DE MONÇÕES 
CNPJ 59.854.927/0001-31 

Secretaria Municipal de Saúde de Monções 
Rua Rio de Janeiro, 552 CEP 15.275-000 – Monções (SP) 

 

 
 
 

Fone (fax): 17-34841231/34841319/34847171- 

DISQUE SAÚDE: 08007722124 Página 11 
E-mail – ubs_moncoes@hotmail.com 

 

 Incentivar o uso de equipamentos de segurança (capacetes, roupas, calçados e 

luvas)  

 Planejar as aulas de educação adulta, com o tema de educação de motociclistas, 

com toda a equipe de profissionais envolvidos com o projeto, para melhoria do 

atendimento a trauma. 

 Ensinar as crianças como adquirir novos hábitos de cuidado ao se deslocarem 

para outros locais, evitando acidentes e o que fazer quando avistar perigos. 

 Realizar eventos que possibilite a sensibilização da população quanto aos riscos 

da direção imprudente, uso de álcool e drogas para si e para o próximo, nas 

questões de saúde. 

 

5. Metas 

 Reduzir os índices de acidentes em 40% e multas de trânsito relacionado à 

imprudência ao pilotar a moto. 

 Melhorar o atendimento a possíveis vítimas de traumas, em acidentes de 

moto em 50%, com maior conhecimento de como conduzir o atendimento, 

minimizando os riscos. 
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6. Cronograma de Atividades no Ano de 2013-2014: 

Ações e 

atividades 

previstas no 

projeto: 

Janeiro  Fevereiro  Março  

 

Abril  Maio  Junho  Julho  Agosto  Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro  

Aquisição de 

materiais  

xx xx          

 

 

 

Capacitação dos 

Profissionais 

envolvidos 

  

xx 

 

xx 

         

Atividades 

Educativas no 

Combate aos 

Acidentes de 

Motociclistas 

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Divulgação dos 

Eventos 

(carnaval e festa 

do peão) 

através de 

cartazes, 

anúncios, 

folders e faixas 

 xx xx          

Atividades com 

os alunos das 

escolas 

 xx xx xx xx xx  xx xx xx xx  

Atividades 

pontuais 

 xx xx     xx xx    

Avaliação dos 

resultados 

          xx xx 
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7.  Indicadores de estrutura, processo e resultado.  

 

7.1. Indicador de Estrutura: 

 

7.1.1. Descrição das condições existentes e previstas para a realização 

do projeto (capacidade instalada, recursos humanos, parcerias, 

etc.): 

a) Capacidade Instalada: EE. José Florêncio do Amaral, EMEI, Centro 

Comunitário, Quadra Municipal, Campo Municipal, Pista de Caminhada, Centro 

Aquático Municipal, Ginásio de Esporte e Academia Municipal da Saúde, 

CRAS. Policia Civil, Militar e Unidade Básica de Saúde. 

b) Recursos Humanos: 3 Fisioterapeutas, 2 Psicóloga, 2 Professores de 

Educação Física, 1 Nutricionista, 1 Equipe Saúde da Família (com 5 Agentes 

Comunitárias, 1 Enfermeiro,  1 Cirurgião Dentista e 1 Médica), 3 Médicos 

Clínico Geral 1 Médica Ginecologista e Obstetra, 2 Farmacêutica, 1 Enfermeira 

e 1 Dentista. 

c) Parcerias: Centro de Saúde III, CRAS, Órgão Gestor do Serviço Social, EE 

José Florêncio do Amaral, EMEI, Prefeitura e Câmara Municipal, Conselhos 

(Educação, Saúde, Meio Ambiente, Idoso e Tutelar), Associação Antialcoólica, 

Policia Civil e. Militar, Secretaria do Esporte e Sucen. 

d) Público Alvo: Crianças, jovens e adultos. 
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7.2. Indicador de Processo: 

 Para realizar um trabalho de conscientização quanto às condutas no trânsito, 

(prevenção de acidentes, causas e consequências) para 100% dos alunos das 

Escolas Estadual José Florêncio do Amaral e Escola Municipal Dionísio Tonetti 

(EMEIF) onde serão realizado palestras educativas e dinâmicas, onde será 

utilizado como indicador: 

 

 

Quantidade de alunos 

_________________________________ X 100% = Resultado 

Profissionais treinados para o programa 

 

 Para garantir 20% da participação assídua das crianças inserida nas atividades 

em grupo; será utilizado como indicador: 

 

Número de participantes assíduos no grupo 

____________________________________  X 100% = RESULTADO 

Número total de participantes do grupo  

 

 

7.3. Indicador de Resultados: 

Diminuir a mortalidade por acidente de motociclistas 
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8. Resultados esperados: 

A análise dos resultados será feita mediante as ações no campo intersetorial: 

 Consolidação da Promoção de Saúde e Paz, de abrangência intersetorial do 

Município.  

 Realização de pesquisa avaliativa do Projeto: monitoramento contínuo das 

atividades, pesquisa com controle antes e depois com alunos e professores e 

análise do impacto; 

 Em consonância com a polícia militar, identificar e analisar os indicadores e 

taxas relativas aos acidentes de motociclistas. 

 Medir, através de avaliações escolares os resultados obtidos da educação para o 

trânsito em conjunto com a educação.   

 Crianças mais atentas ao se deslocarem pelas ruas da cidade, estando informadas 

sobre os perigos e como evitá-los. 

 Melhorar o atendimento de emergências. 

 Proporcionar à população maiores informações sobre as consequências dos atos 

incorretos e mostrar-lhes as vantagens que eles terão nas mãos de ter 

informações para fazer melhores escolhas quanto a suas condutas. 

 

 

 Em curto prazo: Impactar a população quanto à importância do combate aos 

acidentes de moto e utilização de equipamentos de segurança. 

 Médio prazo: Conscientizar o maior número de pessoas possíveis quanto ao 

combate de acidentes no trânsito. 

 Longo prazo: Diminuir os indicadores e taxas relativas aos acidentes de 

motociclistas. 
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9. Orçamento 

9.1. Previsão Orçamentária: 

RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS 

 

 

 

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

Item 

 

Quantidade Valor unitário 

(R$) 

Valor total (R$) 

Camiseta com o Logotipo 

do Projeto 

 

415 R$ 20,00 R$ 8.300,00 

Netbook windows 7     6 

Giga tela de LED 11 

polegadas  HD de 500  

para palestras 

1 

 

 

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 

 Impressora a laser 

colorida para folha A4. 

 

1 

 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

01 Capacitação Profissional  

02 Profissional Bombeiro, ou equipe médica especializada, para dar 

palestra sobre informações de urgência e emergência para a equipe 

de saúde e policiais da cidade. 

03 Evento com Corpo de bombeiro e policia militar na praça central, 

sobre acidentes, urgência e emergência e acidentes no trânsito. 
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Aparelho de Datashow 

para palestras e eventos 

01 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

  Total R$ 13.600,00 

 

Materiais para utilização nas datas pontuais, palestras e dinâmicas: 

Confecção de folder para 

datas pontuais (prevenção 

de acidentes, álcool e 

direção) 

4000 R$1,00 R$4.000,00 

Confecção de banner 

(1,00 X 0,90) do Projeto  

10 R$140,00 R$1.400,00 

Confecção faixas com 

nome e slogan do Projeto 

e informações das datas 

pontuais 

10 R$100,00 R$1.000,00 

Confecção de manuais 

informativos sobre 

Prevenção de Violências, 

Acidentes de trânsito. 

400 R$4,00 R$1.600,00 

Alimentação Saudável 

para datas comemorativas 

(frutas, sucos, cereais,  

bolos e lanches) 

4 R$1600,00 R$6.400,00 

Capacitação Profissional   R$1.000,00 

Evento com Bombeiros   R$1.000,00 

   R$16.400,00 

              TOTAL 

GERAL 

R$30.000,00 
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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)? 

1º Passo: Apresentar o projeto para o Gestor que identificando o problema e 

situações que requerem implementações de soluções. O Projeto passará no 

Conselho Municipal da Saúde para analise e aprovação. 

2º Passo: Inserir no Plano Municipal da Saúde e Ações de Vigilância em 2014.  

 

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?  

Convidar para participar para uma reunião a equipe multidisciplinar da 

Saúde em parceria com a Educação, Polícia Militar e Administração. 

Explicando, apresentando dados e a importância do Projeto no Combate a 

Acidentes de Motociclistas. 

 

 

 


