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Com demasiada frequência, a segurança rodoviária é
abordada como um assunto da área dos transportes, não
como um problema de saúde pública, e os traumatismos
resultantes da circulação rodoviária tidos como
“acidentes”, embora a sua grande maioria possa ser
prevenida. Como resultado disto, muitos países esforçam-
se muito menos a compreender e a prevenir os
traumatismos em ambiente rodoviário do que a
compreender e prevenir doenças que causam menos
danos.

Diariamente e a nível mundial, cerca de 140 000 pessoas
sofrem lesões nas estradas. Mais de 3 000 morrem e cerca
de 15 000 ficam incapacitadas para o resto da vida. Cada
uma dessas pessoas possui família, e está inserida num
círculo de amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou de
escola, que são também afectados, emocionalmente e de
outras formas. As suas famílias têm de lutar contra a
pobreza pela perda de um dos elementos activos, ou fazer
face a encargos adicionais para o cuidado dos membros da
família que ficaram incapacitados.

Os números actuais são já suficientemente alarmantes.
Ainda mais alarmantes são as tendências que, a terem
continuidade, em 2020 o número de pessoas mortas e
incapacitadas diariamente nas estradas a nível mundial
crescerá mais de 60%, fazendo dos traumatismos
rodoviários um dos principais contributos para o peso total
de mortos, feridos e incapacitados à escala mundial. Este
peso será maior para os países de baixos e médios recursos.
Actualmente, estes países, suportam 90% dos mortos e
incapacitados resultantes das lesões rodoviárias. Em breve
este valor subirá para 95%.

O Dia Mundial da Saúde 2004, proporcionará a
focalização a nível mundial para este crescente e crítico
problema de saúde pública. Escolhemos como lema para
esse Dia: “A segurança rodoviária não é acidental”.
Transmite-nos uma verdade importante e uma razão para
termos esperança: os traumatismos por acidente
rodoviário podem ser prevenidos se forem encarados
como um grave problema de saúde pública e se os
governos e outros intervenientes tomarem as necessárias
acções para os prevenirem.

Os países ricos forma os primeiros a ser motorizados
e os primeiros a aprender por experiência própria
que, apesar dos benefícios da mobilidade proporcio-
nada pela motorização, esta pode trazer grandes
males se as medidas de segurança não tidas como
essenciais. Os países com maior sucesso na redução
des te ma l fo ram aque le s que envo lve ram
diferentes sectores da sociedade, do governo à
sociedade civil, passando pela indústria, em programas
coordenados de investigação, desenvolvimento e

desenvolvimento e implementação, em segurança
rodoviária. Actualmente, alguns dos países com maior
taxa de motorização a nível mundial, têm também
as menores taxas de mortalidade por cada 100 000
habitantes, com valores anuais na dos 6.0 e com
tendência para baixar. Por contraste, muitos
outros países têm taxas acima de 28.0 por cada 100 000
habitantes.

Esperamos que, em conjunto com os seus colegas,
se junte à Organização Mundial de Saúde na
comemoração do Dia mundial da Saúde 2004.
Esta brochura pretende fornecer informação de
carácter geral acerca dos traumatismos em
ambiente rodoviário e sua prevenção, de forma a
ajudá-lo a criar actividades em redor do Dia
Mundial da Saúde, capazes de sensibilizar e
promover acções para ev i ta r a ocor rênc ia
desses traumatismos nos meses e anos que se seguem.
Estou confiante que, se actuarmos já e em conjunto,
poderemos inverter a actual tendência e salvar assim
milhões de adultos e crianças da morte e da incapacidade,
entre hoje e 2020, e muitos milhões de pessoas mais nos
anos que se seguem.
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Mensagem do Director-Geral da OMS,
Dr. LEE Jong-wook



Introdução ao Dia Mundial
de Saúde

Todos os anos, geralmente a 7 de Abril, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) acolhe um evento para celebrar
o aniversário da sua fundação em 1946. Cada ano o evento
foca um assunto de saúde. Promove a sensibilização para
ele, fomenta o seu conhecimento, lança a discussão e o
debate acerca do tema e impulsiona medidas de combate
ao problema através da sua prevenção ou tratamento.

Os profissionais de saúde, quer a nível local, nacional ou
internacional, são sempre convidados a dar a sua
participação. Convidados são também todos os outros,
desde a criança mais pequena ao mais alto funcionário do
estado, sociedade civil, a indústria ou as sociedades de
desenvolvimento internacional. Todos nós podemos dar
importantes contributos para o Dia Mundial da Saúde e
para o seu objectivo, a promoção da saúde.

O Dia Mundial da Saúde 2004 é totalmente dedicado aos
traumatismos rodoviários e a sua prevenção. O lema para o
dia é “A segurança rodoviária não é acidental”. A
segurança rodoviária não acontece acidentalmente,
exigindo um esforço deliberado do governo e dos seus
múltiplos colaboradores.

Para os potenciais
organizadores de
actividades para o Dia
mundial da Saúde 2004

Esta brochura fornece informação geral, a nível
mundial sobre os traumatismos rodoviários e a sua
prevenção. Convida-vos a fazer duas coisas.
Primeiro, reflicta acerca destes mesmos temas, qualquer
que seja o nível que o preocupe ou à sua organização:
actividade de bairro, comunidade, região, região
internacional ou o mundo inteiro. Segundo, pense
em actividades a iniciar por si ou pelos seus colegas
que possam informar, envolver e inspirar pessoas a
tornarem-se promotores activos de segurança rodoviária,
no Dia Mundial da Saúde 2004 e daí para a frente.
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A Primeira Vítima Mortal do Mundo
por Veículo a Motor

No dia 17 de Agosto de 1896, Bridget Driscoll, uma mãe de duas crianças com 44 anos de idade, tornou-se
na primeira pessoa a ser morta por um veículo a motor. Ela e a sua filha adolescente estavam a caminho do
Palácio de Cristal em Londres para assistir a um bailado, quando Bridget foi atropelada por um automóvel ao
atravessar os jardins do palácio. Testemunhas afirmaram que o automóvel circulava “a grande velocidade”.
Deslocava-se provavelmente a 8 milhas (12,8 km/h), quando deveria circular a velocidade não superior a 4
milhas (6,4 km/h). O veículo era conduzido por um jovem, oferecendo passeios para mostrar o novo invento
e segundo alguém, tentando impressionar uma jovem passageira. Durante o inquérito, o encarregado da
ocorrência afirmou, “Isto não pode voltar a acontecer”.

Fonte: World's first road death. Londres. Roadpeace.
(http://www.roadpeace.org/articles/WorldFirstDeath.html, consultado em 11 de Dezembro de 2003).



O que aconteceu desde
então?

Como é do conhecimento geral, a utilização dos veículos
motorizados desenvolveu-se rapidamente. Carros,
carrinhas comerciais, autocarros, camiões, motocicletas,
ciclomotores e outros tipos de veículos motorizados de
2 e 3 rodas, enchem hoje as nossas ruas. Actualmente,
nalguns países ricos, temos uma média de um auto-
móvel por cada dois ou três habitantes. Noutros países,
Os automóveis ligeiros crescem em popularidade onde
outros tipos de veículos a motor como os ciclomotores
e motociclos são já o primeiro meio de transporte.
Diferentes tipos de veículos a motor partilham o mesmo
espaço viário, ao mesmo tempo que peões, animais
e ciclistas e os embates são frequentes bem como
os traumatismos deles resultantes. Aquilo que
aconteceu a Bridget Driscoll em 1896, voltou a
acontecer, apesar da séria advertência do agente
que tomou conta da ocorrência. De facto, voltou a
ocorrer dezenas de milhões de vezes.

Aproveitar os benefícios dos
veículos motorizados e em
simultâneo reduzir os custos
para a saúde humana.

A popularidade dos veículos motorizados foi aumentando
progressivamente pois providenciavam irresistíveis
benefícios. Proporcionaram novos mundos de experiência
e oportunidade a pessoas que antes raramente se
deslocavam para fora das suas comunidades. Ao tornar o
transporte de pessoas e bens mais rápido e mais eficiente,
os veículos motorizados contribuíram para o
desenvolvimento social e económico. Apesar destes
ganhos, houve também muitos custos, em particular para a
saúde humana. Para além dos milhões de vítimas mortais e
de traumatismos que ocorrem anualmente, os transportes
motorizados contribuem para o aumento das doenças
pulmonares e respiratórias, através da emissão de gazes,
desencoraja o exercício físico, contribuindo para a
obesidade e outros problemas de saúde e, em alguns
lugares, perturba a concentração e o sono devido ao ruído
que produz. As medidas para reduzir as mortes e
incapacidades nas estradas de todo o mundo, podem
também beneficiar a saúde de outras formas. Tornando as
ruas e estradas mais seguras para peões e ciclistas, por
exemplo, podemos incentivar as pessoas a fazer mais
exercício físico com maior regularidade.
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Qual o actual número de
vítimas na estrada e quais
as tendências de evolução?

Foi estimado que em 2002 a sinistralidade rodoviária tirou
a vida a 1.18 milhões de pessoas e feriu 20 a 50 milhões
mais. Milhões de pessoas foram hospitalizadas durante
dias, semanas ou meses. Talvez 5 milhões tenham ficado
incapacitados para o resto das suas vidas.

Em 2020, se esta tendência se mantiver, o número anual de
mortos e incapacitados por traumatismos rodoviários
subirá para mais de 60%, passando a ser a 3ª causa na lista
da Organização Mundial de Saúde dos principais factores
que contribuem para o peso mundial das doenças e
traumatismos. Os traumatismos rodoviários estavam em
nono lugar na lista de 1990.
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As 10 principais causas de doença
A nível mundial*

1990 2020

Doença ou Traumatismo

1 Infecções do sistema respiratório 1 Doença isquémica do coração

2 Doenças diarreicas 2 Depressão unipolar major

3 Problemas perinatais 3 Traumatismos rodoviários

4 Depressão unipolar major 4 Doença cerebrovascular

5 5 Doença pulmonar obstrutiva crónica

6 Doença cerebrovascular 6 Infecções do sistema respiratório

7 Tuberculose 7 Tuberculose

8 Rubéola 8 Guerra

9 Traumatismos rodoviários 9 Doenças diarreicas

10 Anomalias congénitas 10 SIDA

* Os epidemiologistas usam como medida DALYs (disability-adjusted life years), anos perdidos em função da incapacidade.

Fonte: Murray CJL, Lopez AD, eds. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability

from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Boston, Harvard University Press, 1996.

Doença ou Traumatismo

Doença isquémica do coração



Comparação entre países

Os países diferem na forma como
usam a via pública e como se
produzem os traumatismos
rodoviários.

Na maioria dos países ricos, os automóveis ligeiros
constituem a maioria do tráfego rodoviário. Nos países
pobres ou intermédios, os peões, ciclistas e condutores de
ciclomotores e motociclos, constituem a maioria. Nestes
países são comuns como meio de transporte público,
carrinhas de passageiros, mini-autocarros, autocarros e
outros tipos de veículos motorizados de duas e três rodas.
Em alguns desses veículos, os passageiros viajam de pé ou
em lugares que não foram desenhados com preocupação
com a segurança.

Estas diferenças no uso da via pública têm consequências
importantes na ocorrência de traumatismos nos diferentes
tipos de utentes. Em alguns países, os condutores e
passageiros de automóveis ligeiros perfazem 70% das
vítimas mortais. Noutros, os condutores e passageiros
destes veículos são uma minoria, onde a maioria das
vítimas conta-se entre os peões, condutores e passageiros
de veículos de duas rodas e passageiros de transportes
públicos. Tudo isto tem particular importância no
planeamento das medidas preventivas.

Os países diferem nos esforços
empreendidos na prevenção das
colisões e dos danos por elas
provocados.

De um modo geral, a riqueza dos países de maiores
recursos não se traduz só num maior número médio de
automóveis por habitante, mas também num maior
número de quilómetros de estradas. Investem também
mais dinheiro no planeamento, desenho e construção de
estradas seguras, noutras medidas para prevenir sinistros e
na redução das suas consequências. Noutros países é
muitas vezes o caso de as estradas não terem sido
construídas nem para lidar com a mistura de diferentes
tipos de tráfego, nem para as velocidades de circulação a
que os veículos motorizados nelas transitam. Os peões e
ciclistas, motociclos e ciclomotores e outros veículos de
duas e três rodas não motorizados, têm de conviver e
competir no uso do espaço com automóveis, veículos de
caixa aberta de passageiros, mini-autocarros, autocarros e
camiões. Frequentemente, não existem passeios ou
passagens de peões, mesmo quando estes constituem a
maioria dos utentes da via. A juntar a isto, temos muitas
vezes menor legislação e meios de a implementar e fazer
cumprir para garantir a segurança rodoviária, menores
meios de emergência médica pré-hospitalar nos locais de
ocorrência dos acidentes e falta de cuidados médicos
adequados, posteriores e de reabilitação.

Dia  Mundial  da  Saúde  2004 5

Ph
ot

o:
 ©

 W
H

O
, P

. V
iro

t
Ph

ot
o:

 ©
 W

H
O

, P
. V

iro
t



Os países de baixos e médios
recursos suportam uma
percentagem desproporcional do
número total de sinistros
rodoviários.

Em 2002 a taxa global de mortes por traumatismo
rodoviário foi de 19.0 por 100.000 habitantes. A taxa foi
inferior 12.6, para os países ricos e superior 20.2 para os
países de baixos e médios recursos. As taxas foram
inferiores nos países ricos da Europa com uma média de
11.0, baixando ainda para 5.4 no caso do Reino Unido. As
taxas eram as mais elevadas nos países de menores e
médios recursos de África e do Mediterrâneo Oriental,
com uma média de 28.3 e 26.3 por 100 000 habitantes
respectivamente. Em 2002, os países de fracos e médios
recursos, contribuem com 90% do total do cálculo de anos
de vida ajustados em função da incapacidade adquirida por
traumatismo rodoviário, o que significa 90% da média de
anos de vida com saúde perdidos por morte prematura ou
incapacidade adquirida devida à sinistralidade rodoviária.

Como fazer a comparação
entre países, no futuro?

Em 2020, se a actual tendência se mantiver, o número
anual de mortos na estrada e incapacitados nos países ricos
poderá ter baixado tanto como 30%. Isto dever-se-á em
grande medida ao seu continuado esforço de
aperfeiçoamento da segurança rodoviária. Em simultâneo,
o número anual de mortos e incapacitados a nível mundial
terá aumentado em 60%. Ou seja, o número anual e
mortos e incapacitados terá aumentado de tal forma nos
países de fracos e médios recursos, capaz de elevar o valor
global para 60%, anulando assim o impacto da descida das
taxas nos países de elevados recursos.

Qual a razão desta subida alarmante nos países de mais
fracos recursos? Nas razões principais podemos incluir o
facto de neste países a população estar a aumentar mais
rapidamente do que nos países ricos, as suas populações
estão a emigrar para os centros urbanos onde se tornam
mais dependentes do transporte motorizado, novas
estradas estão sendo construídas como suporte ao
desenvolvimento económico e cada vez mais pessoas pode
adquirir um veículo a motor para circular nessas estradas.
Estas rápidas mudanças nem sempre são acompa-
nhadas pelo aumento e melhoramento das medidas de
segurança.
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África Américas Sudeste Asiático Europa Mediterrâneo Oriental Pacífico Ocidental

PIB-B/M PIB-E / PIB-B/M PIB-B/M PIB-E PIB-B/M/ PIB-E / PIB-B/M PIB-E / PIB-B/M
28.3 14.8 / 16.2 18.6 11.0 / 17.4 19.0 / 26.4 12.0 / 18.5

PIB-E, Países ricos ; PIB-B/M, Países de baixos e médios recursos

Dados indisponíveis
19.1 - 28.3
16.3 - 19.0
12.1 - 16.2
11.0 - 12.0
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Taxas de mortalidade (por 100 000 habitantes)
Nas regiões OMS, 2002



Quais os utentes da via com
mais probabilidades de
sofrerem traumatismos
rodoviários?

Peões, ciclistas e condutores de
veículos de duas rodas.

Os peões, ciclistas e condutores de veículos de duas rodas,
estão menos protegidos. Por quilómetro percorrido, o
factor de risco é largamente superior aos condutores e
passageiros de automóveis e outros veículos de dimensões
superiores. Os especialistas em segurança rodoviária
chamam-lhes “utentes vulneráveis”. Em 2003, o Concelho
Europeu de Segurança Rodoviária publicou um estudo que
mostra que um ciclista numa estrada da União Europeia
tem oito vezes mais probabilidades de ser morto do que um
condutor ou passageiro de um carro. Um peão tem nove
vezes mais probabilidades de ser morto e um condutor ou
passageiro num motociclo vinte vezes mais. Mais uma vez,
o facto de a grande maioria do tráfego rodoviário ser
constituído, nos países de baixos e médios recurso, por
estes “utentes vulneráveis”, contribui em muito para que
estes países concorram em tão larga escala para o aumento
desproporcionado do seu peso na crescente taxa de
traumatismos rodoviários.

Sexo masculino

Idosos

Em todos os países, as pessoas do sexo masculino de
qualquer idade têm mais probabilidades de morrer ou
sofrer traumatismos em embates rodoviários dos que as do
sexo feminino nas mesma idades. Enquanto crianças, os
rapazes brincam mais em estradas ou ruas movimentadas,
passeiam ou fazem corridas de bicicleta sem parar ou
tomar atenção ao restante tráfego. Enquanto adultos, para
além dos homens possuírem e conduzirem mais veículos a
motor do que as mulheres, os homens em idade adulta
assumem com mais frequência comportamentos de risco,
como a condução sobe o efeito do álcool, do que as
mulheres adultas. Em 2002, a taxa global de traumatismos
rodoviários foi de 19.0 por 100 000 habitantes. A taxa foi
de 27.6 por 100 000 para os homens e 10.4 por 100 000
para as mulheres. Os Homens tiveram três vezes mais
probabilidades de morrerem na estrada do que as
mulheres. A nível mundial, os adultos com idades
compreendidas entre os 15 e os 44 anos de idade
contribuem com mais de 50% das mortes em ambiente
rodoviário; três em cada quatro destes mortos são homens.
A perda de um dos, ou do contribuinte para a economia
familiar, por morte ou incapacidade, é emocional e
financeiramente devastador para muitas famílias.

O idosos podem estar menos alerta e ser menos ágeis do
que outros e assim serem mais propensos a serem
envolvidos em colisões ou atropelamentos. Têm menos
capacidade de recuperação o que leva a que, em caso de
traumatismo, têm maior probabilidade de morrer ou de
ficar gravemente incapacitados. Por exemplo, no ano de
2002 a taxa de mortalidade por traumatismo rodoviário no
zona do Mediterrâneo Oriental foi de 26.3 por 100 000
habitantes, mas foi de 116.3 para homens com mais de 60
anos e de 46.0 para mulheres da mesma idade. Este facto
poderá tornar-se ainda mais relevante com o aumento
progressivo do número de pessoas de idade superior a 60
anos previsto até 2030.
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Crianças, particularmente as pobres

Todos os anos, mais de 180 000 crianças com idades
inferiores a 15 anos são mortas nas estradas e centenas de
milhar ficam incapacitadas para o resto da vida. 96% das
crianças mortas em 2002, pertencem a países de fracos e
médios recursos. Em todos os países, as crianças que
habitam em bairros pobres, estão em risco elevado. Seja a
pé ou de bicicleta, as crianças usam as ruas como recreio,
muitas vezes por falta de melhores opções. São mais
pequenas e menos visíveis do que os adultos, sendo
frequentemente atropeladas por veículos motorizados.
Quando uma criança pobre sofre um traumatismo, ele ou
ela raramente têm acesso aos melhores cuidados médicos.
Como resultado, os traumatismo destas crianças têm maior
probabilidade de resultar em morte e incapacidade
permanente.

Aqueles que morrem e ficam incapacitados e que
constituem as vítimas primárias, não são as únicas vítimas
dos traumatismos rodoviários. Cada pessoa que morre,
possui no momento da sua morte uma rede de familiares,
amigos, vizinhos, colegas, empregadores, professores ou
companheiros de turma. Os mais chegados às vítimas,
podem sofrer a curto ou a longo prazo efeitos físicos
adversos, psicológicos e sociais, prejudiciais para a saúde.
Todas as pessoas da teia de relações da vítima podem, em
maior ou menor grau, ser afectadas.

Estima-se que a nível mundial, 100 milhões de famílias

Quem mais é afectado?

sofram neste momento com a perda ou incapacidade de
um ou vários membros da família envolvidos nalgum
sinistro rodoviário, recentemente ou no passado. Estas
famílias têm de fazer face ao sofrimento causado pela
morte ou arcar com os cuidados acrescidos que necessita
um incapacitado. Frequentemente, diminuem os seus
recursos, aumentam as suas despesas e têm de lidar com a
polícia, tribunais, companhias de seguro, sistemas de
saúde e outras burocracias. Sofrem stress emocional e
económico, que por vezes conduz à depressão e à apatia e,
inclusivamente, ao suicídio. Muitas famílias empobrecem e
muitas crianças ficam órfãs devido à sinistralidade
rodoviária.

Globalmente e de acordo com estimativas conservadoras,
o custo anual com os traumatismos rodoviários ascende a
aproximadamente 520 biliões de dólares americanos
(US$). Nos países de baixos e médios recursos, este custo é
de US$ 65 biliões. (Alguns especialistas em segurança
rodoviária defendem que estas estimativas são demasiado
baixas, mas existem insuficientes dados disponíveis para
elaborar um cálculo com o qual todos possam estar de
acordo). A percentagem atribuída aos países de elevados
recursos é muito maior por estes serem mais ricos. Estes
países, por cada caso de traumatismo rodoviário,
despendem mais dinheiro com o sistema de emergência,
cuidados médicos e de reabilitação, custas judiciais,
indemnizações das companhias de seguro e pensões por
invalidez. Estima-se que para os países de elevados
recursos, os custos com a sinistralidade rodoviária ascenda
a 2% do seu PIB (Produto Interno Bruto) e para os países de
baixos e médios recursos atinja 1% a 2% do seu PIB. O
custo total combinado de US$ 65 biliões para os países
pobres ou em vias de desenvolvimento, provocado pelos
traumatismos rodoviários é superior à ajuda económica
recebida pelos países em desenvolvimento.

Quais os custos
económicos, mundiais e
nacionais?
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Alguns dos principais factores de risco para a
sinistralidade a rodoviária

Factores que influenciam a tendência/exposição ao tráfego rodoviário

Factores de risco que influenciam o estar envolvido num acidente

Factores de risco que influenciam a gravidade dos acidentes

Factores que influenciam as consequências dos traumatismos sofridos como
consequência de um acidente

Factores económicos, tais como o nível de desenvolvimento económico do país

Factores demográficos, tais como a idade, género ou local de residência

Práticas de planeamento e ordenamento do território que influenciam quanto tempo as pessoas têm que viajar e por que
meios

Proporção entre factores vulneráveis dos utilizadores da via e os limites de velocidade para os veículos motorizados

Falta de previsibilidade em relação ao modo como se vai utilizar a via pública quando são determinados os limites de
velocidade, os traçados e a sinalização

Velocidade excessiva e inapropriada

Presença de álcool ou outras drogas

Cansaço

Ser um jovem do sexo masculino

Ser um utilizador da via pública vulnerável numa zona urbana ou residencial

Viajar na escuridão

Mau estado e falta de manutenção do veículo

Deficiente traçado, sinalização e manutenção da via

Visibilidade insuficiente devido a más condições climatéricas

Visibilidade insuficiente devido a problemas de visão

Características individuais, tais como a idade, que influenciam a capacidade de uma pessoa para tolerar um acidente

Velocidade excessiva e inapropriada

O não uso de cintos de segurança ou sistemas de retenção para crianças por parte dos passageiros do veículo

Não uso de capacetes pelos passageiros de veículos de 2 rodas

Objectos deixados na berma da estrada, tais como pilares de betão

Deficientes protecções no veículo, tais como air-bags para os ocupantes e pára-choques não rígidos para aqueles que são
atropelados pelos veículos.

Demora na detecção do acidente e no transporte para um centro de cuidados médicos

Resgate e evacuação

Falta de assistência apropriada até chegarmos ao centro de cuidados médicos

Incêndio após a colisão

Fuga de substâncias perigosas
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Como é que podemos
reduzir os embates e os
traumatismos?

Melhorar a segurança rodoviária envolve a identificação
dos factores de risco (ver o quadro) que contribuem para as
colisões e os traumatismos, e a seguir identificar as
intervenções que reduzem os riscos associados a esses
factores. Quer os riscos quer as intervenções foram
divididos em 4 categorias gerais, a primeira relacionada
com a exposição do indivíduo ao tráfego rodoviário e as
outras relacionadas com a fase pré-colisão, a colisão e a
fase posterior à colisão. Seguem-se algumas das
intervenções conhecidas para redução dos riscos de
colisões e traumatismos aplicadas a estes níveis.

Reduzir a exposição ao tráfego
rodoviário

Planear as comunidades no sentido de os sítios onde as
pessoas vivem, trabalham, vão à escola e fazem
compras serem perto uns dos outros para que não
tenham que viajar longas distâncias todos os dias.

Planear as redes de estradas no sentido de os diferentes
tipos de tráfico serem canalizados para as diferentes vias
destinadas especificamente a cada um deles. Por
exemplo, as estradas queatravessam zonas residenciais
e zonas comerciais devem ser desenhadas no sentido de
desencorajar a sua utilização (para quem não é originá-

-rio dessas zonas ou não as tem como destino) e inibir a
velocidade no tráfico local.

Providenciar passadeiras, passeios ou caminhos e pistas
separadas para peões e ciclistas.

Providenciar transportes públicos económicos e
cómodos que funcionem em condições de segurança.

Reduzir a ocorrência de colisões

Criar meio envolvente que favoreça a segurança

Desenhar e melhorar estradas para diferentes
utilizadores que viajam a diferentes velocidades e em
diferentes direcções.

Melhorar a visibilidade das estradas, sinais de trânsito,
veículos e dos utilizadores da via pública durante a noite
e o dia. A visibilidade deve ser uma prioridade quando
as estradas são desenhadas. Nas estradas que já
existem, os arbustos e outros obstáculos que dificultem
a visibilidade devem ser retirados e proibidos. Boa
iluminação, utilização de sinais de trânsito com cores
bem visíveis e superfícies reflectoras , assim como o uso
de roupas bem visíveis e reflectores por parte dos peões
e ciclistas também melhoram a visibilidade.
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Adaptar e reforçar leis que determinem os níveis
máximos de álcool no sangue para os condutores. Esta
medida consegue reduzir a ocorrência de colisões das
quais resultam mortos até mais de 40%. A experiência
demonstra que os condutores obedecem às leis sobre
consumo de álcool se recearem ser apanhados, assim
sendo, deve ser feito um reforço intensivo se necessário.

Controlar a velocidade através do desenho do traçado
das vias, com elementos como por exemplo as
rotundas, e, reforçar continuamente os limites de
velocidade, usando dispositivos próprios, tais como
Câmaras de vigilância. Quando um carro aumenta a
velocidade de 50 km/h para 80 km/h a probabilidade de
se envolver num embate do qual resulta a morte de um
peão aumenta em 8 vezes. Baixar a velocidade em 1%
pode reduzir a ocorrência de colisões entre 2 a 3%.
Medidas de favorecimento da moderação na condução
são muito eficazes na redução de incidentes com
colisões na via pública em zonas urbanas.

Exigir a utilização de luzes durante o dia aos motociclos e
ciclomotores. Estas luzes são uma forma muito barata
de reduzir a ocorrência de colisões entre 10% a 15%.

Implementar um sistema de atribuição progressiva da
carta de condução onde os recém-condutores são
inicialmente restritos a conduzir acompanhados por um
condutor experiente, a seguir conduzirem sem serem

acompanhados mas só durante o dia, depois só
conduzirem com um número limite de passageiros, e
assim sucessivamente, até que tenham experiência
suficiente e sejam competentes.

Exigir que hajam cintos de segurança disponíveis
para todos os passageiros dos carros e outros
veículos de 4 rodas. Exigir que os condutores e
passageiros usem sempre os cintos de segurança
quando os veículos motorizados estejam em
circulação. Já que os cintos de segurança são
especialmente eficazes quando os veículos
motorizados circulam a velocidades relativamente
baixas nas estradas urbanas, a atenção deve ser
posta no reforço das leis de utilização dos cintos de
segurança nessas estradas.

Nas auto-estradas onde as pessoas viajam longas
d is tânc ias , prov idenc iar oportunidades de
paragens

Reduzir os danos causados
quando as colisões ocorrem

Promover a inclusão de air-bags nos novos carros, já que
eles protegem automaticamente os condutores e os
passageiros, mesmo quando eles falham o uso dos
cintos de segurança.

Exigir que as crianças se sentem unicamente nos bancos
traseiros, onde está provado que estão mais seguras.
(As crianças não devem viajar ao colo, onde em caso de
colisão os adultos as podem esmagar). No caso de
crianças mais pequenas, exigir o seu transporte em
assentos especiais.
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Exigir o uso de capacetes em todos os utilizadores de
bicicletas, motociclos e ciclomotores. Os traumatismos
cranianos são os que resultam mais em morte ou
incapacidade para os condutores. Capacetes eficientes
não são necessariamente caros.

Desenhar os sinais de trânsito e outros elementos da via
pública para que protejam em caso de colisão, cedendo
perante o impacto e amortecendo-o. Nas auto-
estradas, desenhar e conceber os separadores centrais
de forma a minimizarem o impacto quando os veículos
motorizados chocam com eles. Deve-se evitar a
utilização de paredes de pedra ou betão nos
separadores das auto-estradas.

Desenhar todos os veículos motorizados, incluindo
autocarros e camiões, para que a frente e outras
superfícies dos veículos causem o menor número de
lesões possíveis aos peões ou outros utilizadores da via
pública em caso de atropelamento. Os especialistas em
segurança rodoviária concordam que até agora se tem
prestado muito pouca atenção a estes pormenores do
desenho de veículos, mesmo nos países que têm os
melhores resultados em termos de segurança.

Desenhar os veículos motorizados no sentido de
minimizar a hipóteses de ocorrer um incêndio ou a fuga
de substâncias perigosas após um embate e, também,
facilitando a fuga dos condutores e passageiros ou o
resgate por parte das equipas de emergência.

Reduzir os danos depois da colisão

Detectar e responder às colisões atempadamente,
com bons sistemas de comunicação, de emergên-
cia e transporte.

Providenciar os primeiros socorros apropriados no
local dos embates, cuidados médicos apropriados
nos centros médicos e cu idados médicos
apropriados no pós-emergência e reabilitação.

Providenciar formação especializada para os
profissionais da saúde que possam lidar com casos
de traumatismos, reconhecendo o facto de tais
casos terem complicações únicas com as quais
e s t e s p r o f i s s i o n a i s p o d e m n ã o e s t a r
familiarizados.

Os países ricos foram os primeiros a motorizar-se e
que actualmente têm os mais elevados níveis de
motorização. Isto é, eles têm o maior número de
veículos motor izados e o maior número de
quilómetros de estrada por pessoa e as suas
populações viajam as maiores distâncias por pessoa
todos os anos. Estes países tiveram décadas para
apreciar e desfrutar os benefícios do transporte
motorizado, mas também para verificarem algumas
das suas consequências adversas. Tal como foi
discutido recentemente,

O que pode ser
alcançado?

mesmo naqueles que são

12 Dia  Mundial  da  Saúde  2004



os países mais motorizados, os países ricos têm taxas muito
mais baixas de mortes por traumatismos rodoviários do
que os países médios ou mais pobres. A Finlândia é um
destes casos típico. Durante os últimos 30 anos, o seu
volume de tráfico rodoviário cresceu 200%, mas o seu
número anual de mortes no tráfico rodoviário baixou 50%.
Eles esperam continuar a melhorar o seu recorde de
segurança rodoviária e alcançar ainda melhores resultados
nos próximos anos. Outros países, tais como Austrália,
Suécia, Inglaterra, Irlanda do Norte e os Estados Unidos da
América têm situações parecidas.

Entretanto, mesmo que a motorização em larga escala
tenha chegado mais tarde à maioria dos países de média e
baixa riqueza, muitos deles muitos deles também têm
vindo a implementar medidas de segurança rodoviária de
acordo com os seus próprios problemas. A Malásia reduziu
os seus números de colisões e traumatismos construindo
auto-estradas especificamente desenhadas para
motociclos e ciclomotores exigindo que estes condutores
usem as luzes acesas durante o dia. No Ghana preveniram-
se muitos “Acidentes” rodoviários introduzindo algumas
medidas de moderação da circulação, tais como bandas
sonoras e lombas, entre outras, em estradas onde é comum
haverem peões. Bogotá, Colômbia, reduziram as colisões
com autocarros providenciando vias especiais para
autocarros e passagens convenientes para peões nas
paragens de autocarros.

O que é que estes países
podem fazer mais?

Mesmo em países onde as taxas anuais de mortalidade são
neste momento menos de 6 em cada 100.000 habitantes,
os especialistas em segurança rodoviária estão a
estabelecer metas para taxas mais baixas nos anos que se
seguem. Eles sabem que algumas vezes há falhas na
implementação de medidas de segurança rodoviária que
estão comprovadas funcionarem, por isso há espaço ainda
para melhorar. Por exemplo, podem ser feitos mais
esforços no sentido de aumentar o uso do cinto de
segurança ou combater a condução sob o efeito de álcool.

Poderiam também tomar-se algumas decisões no sentido
da modificação a estrutura frontal das viaturas e outras
partes dos veículos motorizados que possam proteger os
utilizadores mais vulneráveis da via pública e outras
poderiam ser tomadas no sentido de baixar os limites de
velocidade e assegurar o seu cumprimento. Globalmente,
só entre 25 a 35 milhões de dólares americanos por ano são
aplicados na investigação e desenvolvimento da segurança
rodoviária enquanto que algumas outras doenças menos
prejudiciais atraem centenas de milhões de dólares para
pesquisa e desenvolvimento. Ninguém quer dizer que
essas doenças não merecem toda a atenção que
conseguirem. No entanto, vale a pena notar que tão pouco
vá para a segurança rodoviária, mesmo sendo os
traumatismos rodoviários uma das primeiras causas de
morte apontando todas as projecções para um aumento
considerável nos próximos anos.
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Visão Zero

Em 1997, o parlamento sueco adoptou a visão zero,
nova e importante política de segurança rodoviária
baseada em 4 princípios:

Vidas humanas e saúde são primordiais e têm
prioridade em relação à mobilidade ou outros
objectivos do sistema de tráfego rodoviário.

As entidades e autoridades
responsáveis pelo sistema de rodoviário
partilham responsabilidade com os utilizadores do
sistema.

Os seres humanos cometem erros, então o
sistema de rodoviário deve ter isso em conta e
minimizar quer a ocorrência desses erros, quer os males
que causam quando eles ocorrem.

As entidades e as
autoridades responsáveis devem fazer tudo o que é
possível para garantir a segurança de todos os
cidadãos.  Em conjunto com os utilizadores da via
pública devem cooperar no sentido de estarem ambos
preparados para fazer mudanças no sentido de se
conseguir segurança.

Muitos outros países seguiram o exemplo da Suécia.  A
visão zero oferece-nos um modelo que pode ser
adoptado por muitos outros países.

Ética:

Responsabilidade:

Segurança:

Mecanismos de mudança:

tráfego

tráfego



Quanto custa a segurança
rodoviária?

Historicamente, os promotores da segurança rodoviária
tiveram que argumentar com aqueles que defendem que a
segurança rodoviária é muito dispendiosa para os países.
Todas as evidências apontam precisamente para o
contrário. Nos países ricos, o dinheiro dispendido no
melhoramento da segurança rodoviária está provado ter
sido um excelente investimento que gera um retorno
financeiro situado entre os 9% a 22% anuais. Isto é, os
gastos em segurança rodoviária foram mais do que
compensados com os custos que se pouparam em
“acidentes” rodoviários. A segurança rodoviária gerou
ganhos financeiros reais. Os países não podem deixar de
melhorar a sua segurança rodoviária por questões
puramente financeiras, mas pela razão humanitária de que
as vidas humanas são demasiado valiosas para serem
desperdiçadas.

Quais são outros elementos
importantes para melhorar
a segurança rodoviária?

Comparando aquilo que os diferentes países conseguiram,
os especialistas em segurança rodoviária concluíram que o
que resulta melhor é uma abordagem científica, ampla e
sistemática, coordenada por um organismo que tenha
claramente autoridade dada pelo governo nacional. Este
organismo deve ser composto por profissionais e ser
independente dos construtores de estradas e outros
organismos onde possa haver conflitos de interesses
devido a eles não estarem somente dedicados à promoção
da saúde pública de acordo com a segurança rodoviária,
mas também à mobilidade e outros objectivos que possam
entrar em conflito com a segurança.

Mesmo que este organismo de segurança rodoviária
coordene todas as actividades, muitos outros grupos
diferentes podem contribuir. Devem ser incluídos:

Os Ministérios das finanças, saúde, transportes,
educação, justiça, comércio, turismo, etc.…

Governos locais e os seus departamentos de
planeamento, engenharia, polícia, saúde, etc.…

Associações nacionais, regionais ou locais que
representem os ut i l i zadores das est radas,
condutores profissionais e organizações de
transporte, e vitimas de “acidentes” rodoviários.

Fabricantes de veículos motorizados e companhias
de seguros de veículos.

Universidades e outras instituições de pesquisa e
investigação

Associações prof iss ionais que representem
cientistas, engenheiros, projectistas urbanos e
regionais , prof i ss ionais da saúde, pol íc ia ,
advogados e educadores.
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Qualquer outra entidade particular que tenha
preocupação e interesse espec ia l sobre a
segurança rodoviária. Associações escolares,
associações de pais e professores e associações
para pessoas idosas, são outros exemplos.

Para juntar ao organismo de segurança rodoviária, é
recomendado um instituto que se dedique à
investigação, para desenvolver projectos de pesquisa
independentes no sentido de fornecer conselhos,
sugestões e linhas gerais de orientação a esse mesmo
organismo de segurança rodoviária.

Uma abordagem científ ica para a segurança
rodoviária envolve:

Vigilância no sentido de criar uma base de dados
com números sobre os traumatismos por tráfego
rodoviário, a natureza desses traumatismos, as
características das pessoas traumatizadas, as
características dos veículos motorizados e as
estradas envolvidas, e para onde apontam as
tendências.

Investigar no sentido de identificar os factores de
r i sco que contr ibuem para as co l i sões e
traumatismos no tráfego e medir como é que cada
factor de risco contribui. Dado que os factores de
risco variam de país para país, localização para
localização e circunstância para circunstância,
muita da pesquisa tem que ser específica de cada
país, de cada região ou de cada circunstância.

Identificar, implementar e avaliar intervenções
reconhecidas pela sua eficácia na redução do risco
e encontrar novas e mais efectivas intervenções.
Muito deste trabalho tem também que ser
adaptado a situações particulares.

A utilização de uma abordagem científica envolve
uma rigorosa observação e experimentação por parte
de cientistas experientes e resulta melhor quando
também envolve muitos dos vários tipos de grupos
anteriormente mencionados. Todos eles podem
Todos eles podem acrescentar algo valioso e
importante, colocando assuntos especialmente
dedicados à segurança rodoviária na agenda,
ajudando a estabelecer prioridades e a obter apoio
para a pesquisa e implementação das medidas de
segurança rodoviária.

Todos os governos funcionam com limitações
financeiras. Quando distribuem os seus orçamentos,
eles têm que determinar quais é que dos muitos
assuntos importantes têm prioridade sobre os outros

Quando estão a planear os seus programas, têm que
determinar como fazer o melhor uso do orçamento
atribuído a cada um desses programas. A abordagem
científica da segurança rodoviária pode ajudar os
governos a elaborarem planos de acção que
estabeleçam objectivos de curto e longo prazo;
estabelecer orçamentos, identificar recursos, e fazer
escalas de trabalho; e poderem ser ajustados sempre
que necessário. Com bons planos de acção, mesmos
os países mais pobres podem melhorar gradualmente
a segurança rodoviária, conseguindo pequenos mas
sustentados ganhos que ano após ano vão crescendo
e se transformam em melhoramentos significativos
após alguns anos.
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Agindo em prol da
segurança rodoviária

O que os governos podem fazer

Desenvolvimento institucional

Políticas, legislação e cumprimento destas

O que a saúde pública pode fazer

Fazer da segurança rodoviária uma prioridade política

Designar um organismo para a segurança rodoviária, dar-lhe
recursos, torná-lo relevante nesta matéria e controlar a sua
actuação

Estabelecer objectivos adequados à segurança rodoviária e
estabelecer planos nacionais inerentes a esta matéria

Desenvolver mecanismos que promovam uma abordagem
multi-disciplinar da segurança rodoviária

Apoiar o desenvolvimento de grupos que promovam a
segurança

Assegurar que a segurança rodoviária seja vista como um
assunto político sério

Estabelecer e fazer cumprir fortes e uniformes medidas de
segurança dos veículos

Promulgar e fazer cumprir a legislação que exige o uso do cinto
de segurança e capacetes para motociclista, limites de
velocidade e condução sob o efeito do álcool

Reforçar a aplicação das leis que já existem em matéria de
segurança

Assegurar que as considerações para novos projectos de
segurança rodoviária, análises de políticas ou planos de
transporte, estejam de acordo com as características do meio
envolvente, ou de outro tipo.

Criar sistemas de recolha de dados designados para recolher e
analisar dados que serão posteriormente usados para melhorar a
segurança

Condicionar o financiamento de infra-estruturas rodoviárias de
acordo com o cumprimento das normas de segurança

Criar linhas de orçamento para a segurança rodoviária e
aumentar o investimento em actividades já eficazmente
demonstradas para a segurança rodoviária

Apoiar o desenvolvimento de grupos que promovam a
segurança

Estabelecer normas de desenho apropriadas a estradas que
promovam a segurança para todos

Gerir as infra-estruturas no sentido de promover a segurança
para todos

Providenciar transportes públicos eficientes, económicos e
seguros

Promover o hábito de andar a pé e o uso de bicicletas

Estabelecer e fazer cumprir limites de velocidade apropriados

Incluir a segurança rodoviária nas campanhas publicitárias que

promovem a saúde e a prevenção das doenças

Recolher sistematicamente dados de saúde relacionados com a
magnitude, as características e as consequências dos acidentes
rodoviários

Apoiar a investigação no sentido de melhorar o conhecimento
acerca dos factores de risco e desenvolvimento, implementação,
monitorização e avaliação das medidas realmente efectivas

Promover a capacidade de desenvolvimento de todas as áreas
referentes à segurança rodoviária e a orientação dos
sobreviventes dos acidentes rodoviários

Assegurar que todos os veículos motorizados cumprem os
mínimos standard em termos de segurança, independentemente
do seu lugar de construção, de venda ou de utilização  incluindo
a provisão de cintos de segurança e outros equipamentos
básicos de segurança

Começar a construir veículos com partes frontais mais seguras
para os utilizadores mais vulneráveis da via pública

Comercializar e publicitar os veículos responsavelmente,
colocando a ênfase na segurança

Fazer um fundo para a segurança rodoviária incluindo-a nos
seus donativos para além da saúde, transporte, ambiente ou
programas de educação

Apoiar a investigação em segurança rodoviária, programas e
políticas em países de médio e baixo desenvolvimento e riqueza

Criar mecanismos que permitam a partilha de conhecimentos e
a promoção da segurança entre os países ricos

Encorajar os governos a construírem estradas seguras

Identificar os problemas locais de segurança

Ajudar a planear sistemas de transporte seguros e eficientes que
englobem os condutores mas também os utilizadores da via
mais vulneráveis tais como os peões e os ciclistas

Encorajar o desenvolvimento de programas de segurança para
crianças na escola

Exigir sistemas de segurança, por exemplo, cintos de segurança
nos carros

Encorajar o reforço das leis e regulamentos de segurança
rodoviária, e advogar fortes e imediatas punições para os
transgressores dessas normas

Ter comportamentos responsáveis tais como:

Transformar a informação comprovada de base científica em
políticas e práticas que protejam os ocupantes dos veículos e os
utilizadores da via mais vulneráveis

Reforçar o cuidado pré-hospitalar e hospitalar assim como os
serviços de reabilitação para todas as vítimas de trauma

Desenvolver as técnicas de apoio ao trauma, na formação do
pessoal médico dos cuidados básicos, distrital e nos sectores
terciários da saúde

Promover o desenvolvimento de políticas com o objectivo de se
conseguir uma maior integração dos conceitos de saúde versus
segurança nas políticas de transporte, facilitando essa
integração desenvolvendo métodos e instrumentos para esse
efeito (p. ex. as avaliações integradas)

Investir na investigação médica no sentido de melhorar os
cuidados aos sobreviventes dos traumas

Defender uma maior atenção à segurança rodoviária no que diz
respeito ao seu impacto na saúde e nos custos

- Respeitar os limites de velocidade na via pública.

- Nunca conduzir quando se está para além do limite de álcool
permitido

- Usar sempre o cinto de segurança, e sistemas de retenção
apropriados para crianças, mesmo em pequenas deslocações.

- Usar sempre  capacete quando circulamos num veículo de 2
rodas.

O que os construtores de automóveis
podem fazer

O que os doadores podem fazer

O que as comunidades, a sociedade
civil e os indivíduos podem fazer
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O que está a fazer a OMS?

Em 2001, a OMS organizou uma reunião de especialistas
em segurança rodoviária de todas as partes do mundo. Em
conjunto desenvolveram uma estratégia de 5 anos para a
prevenção de traumatismos rodoviários. A estratégia tem
por base 3 objectivos:

Criar melhores sistemas para recolha e informação
de dados acerca dos traumatismos rodoviários
Fazer da prevenção de traumatismos rodoviários
uma prioridade da saúde em todos os países
Advogar a prevenção e promover estratégias de
prevenção apropriadas

Desde então, a OMS esteve envolvida numa série de
programas de colaboração para promover estes
objectivos em alguns países seleccionados dentro dos
países de médio e baixo desenvolvimento.

Para assinalar a ocasião do Dia Mundial da Saúde em
2004, será apresentado o Relatório Mundial sobre a
prevenção de traumatismos rodoviários. Este
relatório foi patrocinado conjuntamente pela OMS e
pe lo Banco Mundia l , e benef i c ia a inda de
contribuições de mais de cem especialistas em saúde,
transporte, educação, engenharia, cumprimento e
aplicação da lei e sociedade civil de todos os
continentes. O relatório descreve informação
detalhada sobre a magnitude dos factores de risco e
prevenção dos traumatismos rodoviários. Alguma
desta informação foi usada para compilar esta
brochura. O Relatório termina com recomendações
que devem ser consideradas por todos os governos
nacionais.

Conclusão

O Slogan para o Dia Mundial da Saúde 2004 é “A
Segurança Rodoviária na é Acidental”. Melhorar a
Segurança Rodoviária requer um esforço efectivo dos
governos e dos seus muitos parceiros.

Se no passado a segurança rodoviária foi abordada como
um problema menor, isso deveu-se a duas razões.
Primeiro, as pessoas tomaram uma atitude fatalista. Dado
que muitos dos riscos associados às colisões rodoviárias são
inteiramente do nosso controlo, muitos dos embates e
traumatismos podem ser prevenidos e, assim sendo, não
são inteiramente acidentais. Segundo, as pessoas não
estão plenamente conscientes de que os embates
rodoviários podem fazer tanto mal. Nem se dão conta que
muitos dos embates podem ser evitados, e as
consequências adversas que provocam em termos de
saúde podem em muitos outros ser reduzidas. Os custos da
segurança rodoviária podem ser cobertos pelos ganhos na
prevenção de colisões e traumatismos.

O slogan para o Dia Mundial da Saúde 2004 é no sentido
de nos lembrar que nós os humanos somos muito bons a
resolver problemas se colocarmos as nossas mentes nesse
sentido. Nós podemos conseguir dar conhecimento e
sensibilizar as populações exercendo pressão para que se
tomem medidas e se passe à acção. O Dia Mundial da
Saúde 2004 é uma oportunidade para si e todos os que
conhece participem nestas acções em quaisquer dos níveis
que mais os preocupem.

Na documentação de “Planeando actividades para o Dia
Mundial da Saúde 2004: Um guião para organizadores”
aparecem algumas ideias para eventos que você e a sua
organização podem desenvolver. Isto e outros materiais
relacionados estão disponíveis na delegação da OMS da
sua área ou em:

Liaison Officer to World Health Day 2004

Department of Injuries and Violence Prevention
World Health Organization
20 Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland

Telefone: +41 22 791 4547
Fax: +41 22 791 4332
Email: traffic@who.int
www.who.int/world/health/day
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