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Os acidentes de trânsito (AT) são importantes causas de morbidade e mortalidade 
devido ao número crescente de veículos, mudanças no estilo de vida e os comportamen-
tos de risco na população geral. Assim, configuram relevante problema de saúde pública 
global, que demanda esforços conjuntos para sua prevenção eficaz e sustentável. 

A magnitude que os acidentes de transporte terrestre apresentam em todo o mundo 
- em especial nos países de média e baixa renda, que concentram 90% das mortes e apre-
sentam taxas de mortalidade de 19,5 a 21,5 mortos por 100 mil habitantes, representando 
o dobro do risco de morrer ao relação aos países ricos - fez com que os organismos inter-
nacionais como as Nações Unidas, o Banco Mundial e a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) promovessem iniciativas para alertar e apoiar os países para a urgência do desen-
volvimento de políticas públicas intersetoriais para o enfrentamento do problema1. Nesse 
sentido foi que a Assembléia Geral das Nações Unidas proclamou o período de 2011 a 
2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”2.

O Brasil ocupa o 5º lugar em número de mortos por AT, precedido pela China, Ín-
dia, Rússia e Estados Unidos3. Os óbitos por acidente de trânsito no Brasil elevaram-se 
de 28.995 para 42.844, entre os anos de 2000 e 2010, com aumento de 32,3% na década, 
tendo sido o crescimento populacional de 11% e da frota de veículos de 54% no mesmo 
período2. A taxa de mortalidade passou de 18,2 por 100 mil habitantes para 22,3, revelan-
do incremento de 22,5%, diferenciado segundo grupos de usuários das vias e regiões do 
país. Houve elevação do risco de morrer entre os ocupantes de motocicletas, superando 
as demais categorias em 20102. Os estados com maior elevação do risco de morte por AT 
foram os da região Nordeste. O estado de Minas Gerais foi o que mostrou maior elevação 
do risco de morrer por AT na região Sudeste, cerca de 35%.

Para reduzir as mortes e lesões causadas pelo trânsito a OMS propôs a implantação 
do Projeto Road Safety in 10 countries – RS10, tendo sido definidos dois países na região 
das Américas: Brasil e México.  No Brasil o projeto recebeu a designação “Projeto Vida no 
Trânsito” (PVT), que teve início em 2010. Trata-se de uma ação interministerial coordenada 
pelo Ministério da Saúde (MS) em parceria com a Organização Panamericana de Saúde 
(OPAS) e financiada pela Bloomberg Philanthropies, fundação internacional de promoção 
de atividades na área social. O PVT tem como objetivo o fortalecimento de políticas de 
prevenção de lesões e mortes no trânsito por meio da qualificação das informações, pla-
nejamento, monitoramento e avaliação das intervenções, voltadas prioritariamente para 
dois fatores de risco: velocidade excessiva e associação entre álcool e direção. Visa tam-
bém mudança de comportamentos e hábitos por parte da população, pela promoção 
de uma cultura de paz no trânsito. Inicialmente foram selecionadas cinco capitais, sendo 
uma delas Belo Horizonte. Em 2012 o Ministério da Saúde ampliou o projeto, que passou 
a abranger todas as capitais e o Distrito Federal
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2. O Projeto Vida no Trânsito em Belo Horizonte

4. Resultados

3. Qualificação das informações sobre os acidentes de trânsito

Em Belo Horizonte o projeto está sendo desenvolvido em duas etapas, sendo que a 
primeira iniciou em 2010 até 2012 e segunda entre 2013 e 2015. Gerando oportunidades 
de colaboração e coordenação conjuntas da saúde com outros setores, governamentais e 
não-governamentais, o PVT está focado principalmente em ações intersetoriais.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-PBH) coordena o PVT em par-
ceria com a Empresa de Transporte e Trânsito (BHTRANS), sendo responsáveis pela gestão 
de recursos, gestão da informação (dos registros de acidentes de trânsito, de mortalidade 
e de internação), monitoramento da informação, sensibilização da população, além da me-
diação entre os demais envolvidos. São também parceiros do PVT as Secretarias Municipal 
e Estadual de Educação (SMED-PBH e SEE-MG), Guarda Municipal (GM-PBH), Secretaria Es-
tadual de Defesa Social (SEDS-MG), Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-
-MG), Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais (BPTRAN-MG).

São realizadas oficinas periódicas com a participação de todos os envolvidos no PVT e 
a coordenação nacional do projeto – MS e OPAS. Nessas oficinas são divulgadas as análi-
ses das vítimas e dos acidentes com vítimas fatais e graves ocorridos no município, moni-
toramento das intervenções e planejamento de ações. Desde 2010, foram realizadas oito 
oficinas de trabalho em Belo Horizonte.

O PVT conta ainda com avaliação externa realizada por universidades brasileiras - co-
ordenadas pela Johns Hopkins University, além de avaliação pela instituição financiadora.

Uma das ações do PVT é a análise trimestral das informações resultantes do relaciona-
mento entre os bancos de dados do trânsito e da saúde. Através dela, são identificados 
os principais fatores de risco e os grupos mais vulneráveis para a ocorrência de acidentes 
fatais ou graves, e extraídas informações para subsidiar a avaliação das intervenções.

São consideradas vítimas fatais aquelas cujo óbito ocorreu em até 30 dias após o aciden-
te. Vítimas graves são as que necessitaram de internação hospitalar por um período igual 
ou superior a 24 horas, cuja admissão hospitalar se deu em até 15 dias após o acidente.

Os relacionamentos dos bancos de Belo Horizonte foram realizados com os seguintes sistemas:

• Sistema de informações de acidentes com vítimas da BHTRANS (BH-10), obtido a 
partir dos Registros de Eventos da Defesa Social – REDS;

• Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM;
• Sistema de Internações Hospitalares do SUS - SIH-SUS.

Para identificar os principais fatores de risco e os grupos vulneráveis, foi constituída 
equipe multisetorial denominada “Comitê Gestor da Informação do Projeto Vida no Trânsi-
to”, composta por membros da SMSA-PBH, SES-MG, BHTRANS, DETRAN-MG e BPTRAN-MG.

Para esta atividade, foi realizada a leitura dos boletins de ocorrência dos acidentes fa-

tais e graves identificados a partir do relacionamento dos bancos de dados, apontando os 
principais fatores para a ocorrência ou gravidade dos acidentes. Essa análise utiliza uma 
matriz de ponderação, conforme metodologia proposta pela GRSP (Global Road Safety 
Partnership). Outras fontes de dados utilizadas são os laudos do Instituto Médico Legal 
(IML), base de dados do SAMU e busca em notícias de jornais e revistas.

Os acidentes graves e fatais são georreferenciados por endereço de ocorrência, uti-
lizando-se o software Map Info® (versão8.5), e, para a identificação das áreas com maior 
intensidade de ocorrências, é utilizada a ferramenta Hotspot Detective.

Nos trimestres analisados observou-se que foi registrado o menor número de óbitos 
por acidentes de trânsito ocorridos no município no primeiro trimestre de 2012. Por outro 
lado, o menor número de vítimas graves ocorreu no primeiro trimestre de 2011 (Tabela 1).

Comparando-se o primeiro semestre de 2011 (n=164) com o mesmo período de 2012 
(n=121), houve redução de 26,2% no número de óbitos ocorridos no município. Entre-
tanto, relativo ao mesmo período (n= 905 em 2011, n=979 em 2012), observou-se um 
aumento de 8,2% no número de feridos graves.

Na oitava Oficina do PVT foi apresentada a análise do trimestre referente aos meses de 
outubro a dezembro de 2011, cujos dados serão demonstrados a seguir.

Foram identificados como acidentes fatais ou graves 468 eventos, sendo 76 fatais e 392 
graves, resultando em 80 mortos e 408 feridos graves (n=488), que correspondem a 46,7% 
dos envolvidos (n=1044), apontando para a gravidade desses acidentes (Gráficos 1 e 2).

Tabela 1 - Óbitos e feridos graves de acidentes de trânsito ocorridos em Belo Horizonte, 2010-2012*

Fonte: Relacionamento dos bancos do REDS-BHTRANS/SIM e REDS-BHTRANS/SIH-SUS    
 * Dados parciais

Gravidade das 
vítimas

3º
trimestre 

2010

1º
trimestre 

2011

2º
trimestre 

2011

3º
trimestre 

2011

4º
trimestre 

2011

1º
trimestre 

2012

2º
trimestre 

2012
Mortos 86 76 88 94 80 60 61*
Feridos Graves 447 401 504 481 408 481 498*
Total 533 477 592 575 488 541 559*

Ressalta-se que esta metodologia permitiu a identificação de 19 mortes (23,8%) e 408 
feridos graves, somente reconhecidos pelo relacionamento com os bancos da saúde – 
SIM e SIH-SUS. Os acidentes fatais ocorreram com maior frequência no final de semana 
(Gráfico 3). Considerou-se “final de semana cultural” o período de dezoito horas de sexta-
-feira às seis horas de segunda-feira (60 horas da semana). Encontrou-se uma relação de 
seis acidentes fatais a cada dez horas no final de semana, enquanto nos dias de semana 
(108 horas da semana) esta relação foi de quatro acidentes fatais a cada dez horas.
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Gráfico 1 - Acidentes de trânsito de acordo com a gravidade. Belo Horizonte, Outubro a Dezembro de 2011

Gráfico 2 - Envolvidos nos Acidentes de trânsito de acordo com a gravidade. Belo Horizonte, Outubro a 
Dezembro de 2011

Gráfico 3 - Distribuição dos AT por horário e dia da semana. Belo Horizonte, Outubro a Dezembro de 2011

Gráfico 4 - Faixa etária de mortos e feridos graves em acidentes de trânsito ocorridos em Belo Horizonte, 
Outubro a Dezembro de 2011 (n=488)

Gráfico 5 - Faixa etária de mortos em acidentes de trânsito ocorridos em Belo Horizonte, Outubro a Dezem-
bro de 2011 (n=80)
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Fatais ocorridos em “final de semana cultural” = 33
Fatais ocorridos em dias de semana = 43

O perfil das vítimas fatais e graves foi predominantemente do sexo masculino (79%) 
e jovens entre 18 e 39 anos (61%) (Gráfico 3 e 4). Esse perfil é semelhante ao descrito em 
toda a literatura disponível sobre o tema. Vale ressaltar que, na análise das vítimas fatais, 
observou-se que há um aumento significativo na proporção de idosos quando compa-
rada com a análise de todas as vítimas, passando de 9% para 16% (Gráfico 4 e 5). Essas 
vítimas são principalmente pedestres e a evolução para o óbito pode traduzir a maior 
vulnerabilidade desse usuário da via somado à fragilidade física dessa população.
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A distribuição dos usuários da via nesta análise apontou os ocupantes de motocicleta 
(54,1%) e o pedestre (31,1%) como as principais vítimas (Gráfico 6). Esse achado confirma 
os dados da Organização Mundial de Saúde3 que apresentam esses usuários como as 
principais vítimas nos países de baixa renda e os emergentes, enquanto que nos países 
de maior renda a principal vítima é o ocupante de automóvel.

Gráfico 6 - Grupos de vítimas de AT por tipo de usuário da via. Belo Horizonte, Outubro a Dezembro de 2011

Gráfico 7 - Fatores de risco dos AT fatais e graves ocorridos em Belo Horizonte, outubro a dezembro de 2011

Gráfico 8 - Fatores de risco dos AT fatais ocorridos em Belo Horizonte, outubro a dezembro de 2011
Fonte: Relacionamento dos bancos do REDS-BHTRANS/SIM 
e REDS-BHTRANS/SIH-SUS

Fonte: Relacionamento dos bancos do REDS-BHTRANS/SIM e REDS-BHTRANS/SIH-SUS

Fonte: Relacionamento dos bancos do REDS-BHTRANS/SIM e REDS-BHTRANS/SIH-SUS

 

4.1. Análise de fatores de risco

Na análise para elencar os fatores de risco para ocorrência de acidentes fatais e graves, 
foram identificados: velocidade, conduta inadequada de motociclistas e pedestres. Em 
Belo Horizonte foram eleitos fatores de risco prioritários que nortearam as medidas de 
prevenção: excesso de velocidade, conduta inadequada de motociclista, condutor inabili-
tado e infraestrutura (Gráficos 7 e 8). Além desses, merece destaque o uso de álcool e/ou 
droga associados à direção (5,8% em acidentes fatais e graves), que é mais evidente entre 
os fatais (13,5% em acidentes fatais) em decorrência da realização do exame toxicológico 
das vítimas pelo IML, principalmente daquelas que morreram na via.

A associação álcool e direção foi considerada como um dos fatores prioritários pelo 
município, mesmo identificando que a mesma não é adequadamente registrada nos sis-
temas avaliados. Entretanto essa associação é frequentemente apresentada nas mídias, 
além de ser considerada, junto com o excesso de velocidade, fator de risco de grande 
relevância pelo projeto Road Safety 10 da OMS.

 

 

Merece destaque o número de condutores motociclistas inabilitados encontrados a 
partir da análise. Dentre os 336 motociclistas envolvidos em acidentes graves ou fatais no 
quarto trimestre de 2011, 68 (20,2%) eram inabilitados. Os motociclistas também foram 
responsáveis pelo alto percentual do fator velocidade, conforme apresentado na figura 
seis. Esses apontamentos fomentaram discussões junto à equipe do projeto, sendo inseri-
dos como novos itens de prioridade para novo plano de trabalho.

Foram 52 (11,1%) os acidentes fatais e graves com um ou mais envolvidos identifi-
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cados como sob efeito de álcool e/ou drogas no momento do acidente. Por outro lado, 
quando analisados somente os fatais, este percentual se eleva para 36,8% (28 acidentes 
dentre os 76) (Tabela 2). Esse achado é justificado pela maior chance de identificação do 
uso do álcool ou de drogas na vítima fatal, uma vez que é preconizada no país a realiza-
ção do exame toxicológico no IML para estes casos. Este exame não é uma prática para 
as vítimas hospitalizadas, nem tampouco a etilometria é sistematicamente realizada em 
todos os acidentes.

Considerando os acidentes graves e fatais em conjunto ou apenas os fatais, a detecção 
de álcool e/ou drogas foi maior entre os motociclistas e pedestres envolvidos. Na análise 
da totalidade dos acidentes a detecção é mais frequente no condutor do automóvel. 

Usuário da via
Acidentes Fatais e Graves 

N=52 (11,1%)
Acidentes Fatais

N=28 (36,8%)
N % N %

Motociclista 17 32,7% 11 39,3%
Pedestre 16 30,8% 9 32,1%
Condutor automóvel 14 26,9% 4 14,3%
Passageiro moto 2 3,8% 2 7,1%
Condutor automóvel/
Passageiro automóvel 1 1,9% 1 3,6%

Condutor automóvel/
Pedestre 1 1,9% 1 3,6%

Condutor camioneta 1 1,9% 0 0%
Total 52 100% 28 100%

Tabela 2 – Acidentes fatais e graves por tipo de usuário da via sob efeito de 
álcool e/ou droga, Belo Horizonte, outubro a dezembro de 2011

Fonte: Relacionamento dos bancos do REDS-BHTRANS/SIM e REDS-BHTRANS/SIH-SUS

5. Ações do Projeto Vida no Trânsito

6. Conclusões

Além da qualificação das informações, outras ações foram realizadas com o enfoque 
na abordagem dos fatores de risco identificados para a cidade. Ressalta-se que muitas 
delas já estavam contempladas nos projetos da gestão do município, sendo continuadas. 
Destaca-se aquelas em que a atividade intersetorial foi importante para sua implementa-
ção e desenvolvimento.

Na área da educação para o trânsito, enfatiza-se a campanha “Pedestre: Eu respeito” – 
projeto para nove regiões da cidade com produção de vídeos, material educativo, parce-
ria com empresas e seguradoras, parceria com sindicato de escolas particulares, interven-
ção de engenharia nas regiões, pesquisa de comportamento antes e depois do programa; 
Projeto educativo desenvolvido pelo Mobiliza-SUS da SMSA para idosos integrantes das 

Academias da Cidade e Centros de Convivência;  BH-Trauma Zero, com abordagem edu-
cativa feita por alunos da graduação em medicina, articulado pela Gerência de Urgência 
e Emergência da SMSA; vistoria de acidentes por técnicos da BHTRANS para subsidiar 
ações educativas. Está em andamento articulação com o Programa Saúde na Escola na 
tentativa de implantação dos Sistemas Dinâmicos de Melhoria Contínua, com partici-
pação da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, BHTRANS, 
Gerências de Atenção à Saúde dos distritos.

Na área da fiscalização e engenharia, destaca-se a campanha “Sou pela Vida. Dirijo 
sem Bebida” com ações de fiscalização integradas da BPTRAN-MG, DETRAN-MG, Corpo 
de Bombeiros Militar, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), 
Guarda Municipal de Belo Horizonte, BHTRANS, Liga do Trauma. E articulação de compra 
de radar estático para fiscalização de velocidade de motocicleta, além do tratamento de 
pontos críticos para ocorrência de acidentes, conforme análise espacial.

O trabalho desenvolvido em Belo Horizonte permitiu análise de dados aprofundada 
para melhor identificação do problema e consequente atuação do poder público. 

A partir do relacionamento do banco de dados da BHTRANS - BH-10 - com os bancos 
de dados da Saúde - SIM e SIH - foram realizadas análises trimestrais de acidentes de trân-
sito fatais e graves ocorridos no município, além do georreferenciamento do eventos por 
local de ocorrência.

Os eventos, como morte e lesões, relacionados ao trânsito não são decorrentes de cau-
sas imprevisíveis, inesperadas, destino e sim, devidos à prática da violência no trânsito, em 
sua maioria passíveis de prevenção. Por sua magnitude, consequências socioeconômicas e 
estreita vinculação com o modo de vida da sociedade contemporânea, os acidentes de trân-
sito exigem abordagem envolvendo diversas áreas do conhecimento e atividade humana. 
Faz-se necessário também um acompanhamento sistemático, para que sejam adotadas so-
luções adequadas em termos de prevenção e tratamento e traçadas políticas públicas cada 
vez mais eficientes na obtenção da redução do seu impacto sobre a saúde da população.

Introduzir a noção de vulnerabilidade -  identificada neste estudo como maior entre os 
jovens do sexo masculino, enquanto motociclistas, e entre os idosos, enquanto pedestres 
- é mais um passo em relação à compreensão do conceito de comportamento de risco, 
sendo importante para desenvolvimento de políticas de prevenção, com ações especí-
ficas para pessoas e grupos sociais, buscando minimizar o risco a que estão expostos, 
melhorando assim sua perspectiva e qualidade de vida
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