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Mais de 1,2 milhões de pessoas morrem todos os anos nas estradas de todo o mundo, e entre 
20 e 50 milhões sofrem traumatismos não fatais. Na maior parte do mundo esta epidemia 

de traumatismos resultantes do trânsito rodoviário ainda está a aumentar. Nos últimos cinco anos 
a maior parte dos países aprovou as recomendações do Relatório Mundial sobre Prevenção de 
Traumatismos Causados por Acidentes de Trânsito que proporcionou aos países orientação para 
implementar de uma abordagem abrangente com o objectivo de melhorar a segurança rodoviária 
e reduzir o tributo pago em vidas nas suas estradas. Contudo, até hoje, ainda não houve qualquer 
avaliação mundial sobre segurança rodoviária que indique até que ponto esta abordagem está a 
ser implementada. O Relatório Mundial sobre Prevenção de Traumatismos Causados por Acidentes 
de Trânsito é a primeira vasta avaliação da situação da segurança rodoviária em 178 países 
graças a dados obtidos de um inquérito estandardizado realizado em 2008. Os resultados do 
inquérito proporcionam uma indicação que os países podem utilizar para avaliar a sua posição em 
relação a outros países. Os dados também podem ser considerados como uma “referência” mundial 
com a qual se poderá avaliar com o tempo o progresso obtido. O Relatório Mundial apresenta um 
certo número de resultados essenciais.

Os traumatismos resultantes de acidentes de trânsito 
continuam a ser um problema mundial de saúde pública, 
especialmente em países de renda baixa e média
Os países de renda baixa e média têm taxas de mortalidade 
por acidentes de trânsito mais altas (21,5 e 19,5 por 
100.000, respectivamente) do que países com renda alta 
(10,3 por 100.000). Contudo, mesmo nestes últimos – onde 
as taxas de mortalidade por acidentes de trânsito baixaram 
durante os últimos 40–50 anos – os traumatismos causados 
por acidentes de trânsito continuam a ser uma causa 
importante de mortes, lesões e discapacidade.

Quadro 1. Modelo de taxas de casos fatais em acidentes de trânsito (por 100.000 pessoas)a por 
região da OMS e grupo de renda

Região da OMS Renda alta Renda média Renda baixa Total

Região da Áfricab – 32,2 32,3 32,2
Região das Américasc 13,4 17,3 – 15,8
Região da Ásia do Sudesteb – 16,7 16,5 16,6
Região da Europa 7,9 19,3 12,2 13,4
Região do Mediterrâneo Oriental 28,5 35,8 27,5 32,2
Região do Pacífico Ocidental 7,2 16,9 15,6 15,7
Mundial 10,3 19,5 21,5 18,8
a Definição a 30 dias de uma morte por acidente de trânsito       b Nenhum país de renda alta       c Nenhum país de renda baixa

a Definição a 30 dias, dados segundo modelo  
PRA – países de renda alta; PRM – países de renda média; PRB – países de renda baixa

Veículos registadosMortes por acidentes de trânsitoaPopulação 

Mais de 90% das mortes causadas 
por acidentes de trânsito em todo 
o mundo ocorrem em países de 
renda baixa e média os quais têm 
menos de metade dos veículos 
existentes no mundo.

Diagrama 1. População, mortes por acidentes de trânsitoa e veículos motorizados registados, 
por grupo de renda
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Quase metade das pessoas que morrem nas estradas do 
mundo são utentes vulneráveis
Quase metade (46%) das pessoas que morrem em acidentes de trânsito são peões, ciclistas ou 
motociclistas – globalmente conhecidos como “utentes vulneráveis”. Esta proporção é ainda maior 
nas economias mais pobres, e em certos países de renda baixa e média 80% dos casos mortais 
são de utentes vulneráveis.

Diagrama 2. Mortes notificadas por tipo de utente da estrada (%), por região da OMS e grupo 
de renda

O Relatório Mundial sugere que não se faz tudo o que se poderia fazer para resolver as necessidades 
de tais grupos vulneráveis, como por exemplo:

unicamente 29% dos países satisfazem os critérios de base para redução da velocidade em 
zonas urbanas, embora a velocidade seja um factor de risco importante de traumatismos em 
peões e ciclistas
menos de 10% dos países consideram a aplicação dos seus limites de velocidade como eficazes
só um terço (32%) da população mundial vive em países com políticas nacionais que promovem 
caminhar e andar de bicicleta como alternativas ao transporte motorizado, o que sugere haver 
falta de medidas políticas que permitam caminhar e andar de bicicleta com segurança
44% dos países não têm 
políticas que encorajem a 
utilização dos transportes 
públicos como alternativa 
ao transporte automóvel
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Muitas das medidas capazes de reduzir os traumatismos 
por acidentes de trânsito entre utentes vulneráveis também 
podem ser benéficas para a saúde – como melhor saúde 
das vias respiratórias graças à redução de gases de 
escape e aos efeitos positivos do aumento da actividade 
física.

Poucos países têm leis abrangentes sobre segurança 
rodoviária que sejam bem aplicadas
Em muitos países, a adopção e aplicação de leis sobre o trânsito parece ser insuficiente. A 
elaboração e aplicação efectiva de legislação é crucial para reduzir a alcoolemia ao volante e o 
excesso de velocidade, e para aumentar o uso de capacetes, cintos de segurança e protecções 
para crianças. Este inquérito mostrou que unicamente 15% dos países tinham leis abrangentes que 
abordavam estes cinco factores de risco.

A aplicação de medidas contra estes cinco factores de risco tinha resultados 
geralmente baixos, o que sugere que a aplicação de leis sobre segurança 
rodoviária precisa de ser melhorada. Isto exige vontade política e proporcionar 
aos órgãos de aplicação das leis recursos humanos e financeiros suficientes 
para estabelecer de actividades de aplicação eficazes. Os esforços de 
aplicação devem ser divulgados, sustentáveis e implementados graças a 
medidas apropriadas e a penalidades no caso de infracção.

Velocidade
As investigações sobre gestão eficaz da velocidade 
recomendam que o limite de velocidade em 
zonas urbanas não deve exceder 50 km/h, e 30 
km/h em zonas onde há maior risco para utentes 
vulneráveis.

Menos de um terço dos países participantes têm 
limites de velocidade de 50 km/h ou inferiores 
em zonas urbanas e permitem que, quando 
necessário, as autoridades locais reduzam este 
limite.
Unicamente 9% dos países notificam uma 
aplicação adequada dos seus limites de 
velocidade.

O que é preciso fazer?
 �Os países precisam de estabelecer e aplicar limites de velocidade que correspondam 
à função de cada estrada, dando maior prioridade às necessidade dos utentes 
vulneráveis. Os limites de velocidade em zonas urbanas não devem exceder 50 km/h.
 �As autoridades locais precisam de poder reduzir os limites de velocidade onde 
utentes vulneráveis correm um risco particular.

Unicamente 15% 
dos países tinham 
leis abrangentes 
que abordavam 
estes cinco facto-
res de risco.

Quase metade das pessoas que morrem em acidentes 
de trânsito em todo o mundo são peões, ciclistas ou 
motociclistas.
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Beber e conduzir
Beber e conduzir aumenta o risco de colisão e a probabilidade de resultar em morte ou traumatismo 
grave. O risco de implicação numa colisão aumenta de maneira importante uma vez que a 
concentração de álcool no sangue de 0,04 grama por decilitro (g/dl) é ultrapassado. Muitos países 
com um bom registo de segurança rodoviária têm limites de alcoolemia de 0,05g/dl.

Mais de 90% de países têm uma lei nacional sobre beber e conduzir, mas unicamente 49% 
estipulam um limite de alcoolemia legal igual ou inferior a 0,05g/dl.
Unicamente 11% dos países têm limites de alcoolemia inferiores para condutores jovens e novos 
condutores, embora se recomendem limites mais baixos para estes grupos que têm maior risco de 
acidentes de trânsito quando sob a influência do álcool.

Capacetes para motociclistas
Os motociclistas que usam capacete de motocicleta podem reduzir o risco de morte quase em 40% 
e o risco de traumatismo craniano grave em mais de 70%. Os capacetes para motociclistas devem 
responder a uma norma de segurança homologada e devem ser correctamente colocados para ter 
a máxima eficácia.

Cerca de 74% dos países exigem que condutores e passageiros de veículos motorizados de duas 
ou três rodas usem capacete em todas as estradas e seja qual for o tipo de motor.
43% dos países não têm normas para capacetes.
Unicamente 40% dos países têm uma lei sobre capacetes para motociclistas que inclui condutores 
e passageiros, e também obrigam os capacetes a responder a uma norma específica nacional 
ou internacional (ver Diagrama 4.).

O que é preciso fazer?
 � Todos os países devem ter e aplicar uma lei nacional sobre beber e conduzir
 �As leis sobre beber e conduzir devem ser baseadas em níveis de alcoolemia iguais 
ou inferiores a 0,05g/dl, com limites inferiores de 0,02g/dl para condutores jovens/
principiantes.

 0,05
> 0,05
Leis a nível subnacional
Limites não estipulados
Lei não existente
Dados não existentes

Diagrama 3. Limites da concentração de álcool no sangue (g/dl) segundo país/zona
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Uso de cinto de segurança
O uso do cinto de segurança reduz o risco dos morte entre passageiros dos assentos dianteiros em 
40% a 50% e pode reduzir esse mesmo risco entre passageiros dos assentos traseiros em 25% a 75%.

Unicamente 38% dos países de renda baixa e 54% dos países de renda média exigem que tanto 
os passageiros da frente como os de trás utilizem os cintos de segurança.
Dos 59 países que fabricam e fazem a montagem de carros, mais de um quarto (29%) não 
exigem a instalação de cintos de segurança tanto nos lugares da frente como de trás.

            

Tem uma lei e critérios
Tem uma lei mas critérios não existentes ou não conhecidos
Leis a nível subnacional
Lei não existente
Dados não existentes

Diagrama 4. Leis 
e normas sobre 
capacetes de 
motociclistas, por 
país/zona

Diagrama 5. Leis 
sobre cintos de 
segurança, por 
país/zona

Lei nacional aplicável a todos os ocupantes de veículos
Lei a nível subnacional
Nenhuma lei ou lei não se aplicando a todos os ocupantes de veículos
Dados não existentes

O que é preciso fazer?
 � Todos os países devem ter e aplicar leis obrigatórias para todos os motociclistas 
sobre o uso de capacete em veículos motorizados de duas ou três rodas, todos os 
tipos de motor e em todos os tipos de estrada.
 �Os países devem exigir que os capacetes utilizados respondam a uma norma 
nacional ou internacional.
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Utilização de protecções para crianças
As protecções destinadas a crianças podem reduzir o risco de morte de bebés em 70% e de 
crianças pequenas entre 54% e 80% no caso de colisão. Os sistemas de protecção apropriada 
para crianças são concebidos para as proteger de maneira a reduzir o risco de traumatismo grave.

Unicamente 20% dos países de renda baixa têm legislação nacional sobre protecções para 
crianças, enquanto a proporção em países de renda alta é superior a 90%.
Mesmo em países de renda alta, a aplicação de leis sobre tais protecções parece ser baixa.

Poucos países têm dados fidedignos sobre traumatismos 
resultantes de acidentes de trânsito
O Relatório Mundial mostra a persistência de enormes lacunas na qualidade e cobertura dos 
dados que os países recolhem e notificam sobre traumatismos resultantes de acidentes de trânsito. 
Para avaliar a amplitude do seu problema relacionado com traumatismos resultantes de acidentes 
de trânsito, dirigir respostas a esse problema, e monitorizar e avaliar a eficácia de medidas de 
intervenção, os países necessitam de dados de confiança sobre mortes e traumatismos não fatais.

Em muitos países, a notificação insuficiente de mortes resultantes de acidentes de trânsito continua a 
ser um grande problema, e a situação é mesmo pior em relação aos traumatismos não fatais.

A falta de harmonização em terminologia e definições entre países, e mesmo entre sectores dentro 
do país, limita a comparabilidade de dados. Por exemplo:

Unicamente 80 países definem a morte resultante de acidente de trânsito como aquela a que tem 
lugar nos 30 dias seguintes à colisão, de acordo com a definição recomendada.

Leis nacionais sobre protecções para crianças
Leis a nível subnacional
Nenhuma lei 
Dados não existentes

Diagrama 6. 
Legislação sobre 
protecções para 
crianças por país/
zona

O que é preciso fazer?
 �As leis sobre cintos de segurança devem cobrir todos os ocupantes do carro e 
aplicar-se igualmente a todos os ocupantes.
 �As empresas de fabricaçao e de montagem de veículos deveriam ser obrigadas a ins-
talar cintos de segurança em todos os assentos, independentemente do mercado final.

O que é preciso fazer?
 � Leis sobre protecções para crianças devem ser instituídas e aplicadas. Tais leis devem 
especificar o tipo de protecção, a idade apropriada para cada protecção, e a 
posição no assento.



© Organização Mundial da Saúde 2009  www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009

Unicamente 14% dos países utilizam dados de saúde como fonte das suas informações sobre 
casos fatais apesar dos estudos sugerirem que os dados recolhidos por outros sectores têm níveis 
mais altos de notificação insuficiente.
É muito fraca a harmonização da terminologia utilizada para traumatismos não fatais (por exemplo, 
para definir o que constitui um traumatismo grave em oposição a um não grave ou mesmo menor).
Menos de metade de todos os países participantes realizaram um estudo sobre o custo de mortes 
e/ou traumatismos resultantes de acidentes de trânsito.
Em muitos países faltam dados sobre indicadores de monitorização e avaliação, enquanto em 
países onde os dados são comunicados, as metodologias utilizadas variam imenso; assim, é 
difícil generalizar resultados. Só um terço dos países notificaram dados sobre uso de capacetes 
de motocicletas, e unicamente 53% notificaram dados sobre taxas de utilização de cintos de 
segurança. Só metade dos países do inquérito tinham dados sobre a proporção de mortes 
resultantes de acidentes de trânsito atribuídos ao álcool

Conclusões
Há uma quantidade crescente de provas científicas válidas sobre as medidas necessárias 
para melhorar a segurança rodoviária. Durante os últimos anos, esta recebeu atenção e apoio 
internacional crescente, enquanto em alguns países houve um aumento em vontade política e em 
acção. Contudo, os resultados apresentados no Relatório Mundial mostram que é preciso fazer 
muito mais. As recomendações essenciais do relatório aos governos são:

Considerar as necessidades de todos os utentes da estrada ao tomar decisões de política que 
tenham impacto sobre a segurança rodoviária. Até agora, as necessidades de utentes vulneráveis 
têm sido descuradas em muitos países.
Instituir leis abrangentes para proteger todos os utentes da estrada estabelecendo limites de 
velocidade apropriados e limites de concentração de álcool no sangue, e exigindo o uso de 
medidas de protecção apropriadas como capacetes, cintos de segurança e protecções para 
crianças. A legislação existente deve ser revista e emendada de acordo com boas práticas 
baseadas em provas sólidas de eficácia.
Melhorar e manter a aplicação de todas as leis sobre segurança rodoviária. Os esforços de 
aplicação devem ser bem comunicados e implementados utilizando penalidades apropriadas no 
caso de infracção.
Promover a colaboração multissectorial entre agências e assegurar que estas têm os recursos 
humanos e financeiros necessários para agir eficazmente.
Encorajar a harmonização da dados sobre traumatismos causados por acidentes de trânsito. 
Isto implica melhorar definições, reforçar trocas de dados entre serviços de polícia, transportes e 
saúde, e aumentar a capacidade humana para realizar a recolha de dados.

O Relatório Mundial mostra que nenhum país pode ‘ficar sentado’ e presumir que o seu trabalho 
sobre a segurança rodoviária está terminado. Progressos importantes em segurança rodoviária no 
país exigem colaboração estreita entre os líderes e as agências cujas políticas têm impacto – directo 
ou indirecto – na segurança de quem está nas suas estradas. A comunidade internacional também 
deve desempenhar a sua parte para fazer parar e inverter a tendência actual em todo o mundo de 
aumento da mortalidade por acidentes de trânsito, reconhecendo que os traumatismos causados por 
esses mesmos acidentes são um problema de saúde e desenvolvimento importante e intensificando 
o seu apoio à prevenção.
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O que é preciso fazer para melhorar a qualidade dos dados sobre 
traumatismos fatais e não fatais devidos a acidentes de trânsito?

 � Encorajar a utilização da definição das mortes resultantes de acidentes de trânsito 
até aos 30 dias e estandardizar a terminologia para classificar a gravidade dos 
traumatismos não fatais.
 �Melhorar as trocas de dados entre serviços de polícia, transportes e saúde para 
resolver a notificação insuficiente.


