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INTRODUÇÃO

No	dia	Mundial	da	Saúde,	do	ano	de	2004	(o	qual	foi	dedicado	à	Segurança	no	Trânsito),	a	
Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS)	e	o	Banco	Mundial	lançaram	o	Relatório	Mundial	
sobre	Prevenção	de	Lesões	Causadas	pelo	Trânsito (1),	que	descreve	a	carga	global	de	

lesões causadas pelo trânsito viário. O objetivo do relatório foi incentivar os governantes e outras 
lideranças	a	abordarem	a	questão	dos	eventos	de	trânsito	e	suas	consequências.	O	Relatório	
Mundial	também	ofereceu	uma	ampla	abordagem	para	reduzir	as	lesões	e	mortes	resultantes	
do	 trânsito	e	 insta	os	governantes	a	adotarem	ações	específicas	para	prevenir	eventos	de	
trânsito,	minimizar	as	lesões	e	suas	consequências,	e	avaliar	os	efeitos	dessas	atividades,	que	
devem	incluir	a	definição	e	a	fiscalização	de:

■ Limites	de	velocidade	apropriados	à	função	das	vias;

■	 Leis	que	exijam	o	uso	de	cintos	de	segurança,	ou	dispositivos	de	retenção	para	crianças,	
para	todos	os	ocupantes	de	veículos	automotores;

■ Leis que exijam o uso de capacete de segurança para condutores de bicicletas e de veículos 
motorizados	de	duas	rodas;

■	 Limites	de	álcool	no	sangue	de	motoristas,	mediante	realização	de	testes	do	etilômetro,	de	
forma	aleatória,	nos	locais	de	fiscalização	(1).

O primeiro Relatório Mundial da OMS sobre Segurança Viária (2),	publicado	em	2009,	e	que	
reúne	dados	fornecidos	por	178	países,	documenta	os	recentes	esforços	realizados	pelos	Estados	
para	melhorar	os	índices	de	segurança	no	trânsito.	O	Relatório	também	fornece	referências	a	
partir das quais os países podem comparar suas medidas de segurança viária e recomenda 
uma	variedade	de	atividades,	tanto	regulamentares	como	não	regulatórias,	que	podem	ser	
adotadas.	A	 legislação	abrangente	 –	que	 incorpora	penalidades	 rigorosas	e	adequadas,	
fundadas	em	consistente	fiscalização	e	educação	para	o	trânsito	–	constitui	forte	catalisador	
para	mudança	de	comportamento,	da	legislação	e	da	percepção	pública	sobre	o	Trânsito	
Seguro (2, 3).	O	Relatório	de	2009	revelou	que	a	legislação	relacionada	aos	fatores	conhecidos	
de risco à segurança viária encontra-se incompleta na maioria dos países (85%) e que as leis 
existentes	geralmente	 são	aplicadas	de	 forma	 inadequada,	particularmente	nos	países	de	
média	ou	baixa	 renda.	O	 segundo	Relatório	Mundial	da	OMS	 sobre	 Segurança	Viária	 (4),	
publicado	em	Março	de	2013,	revela	a	ausência	de	melhoria	geral	no	número	de	países	que	
possuem	legislação	de	trânsito	abrangente.

Em	Maio	de	2010,	a	Assembleia	Geral	das	Nações	Unidas	aprovou	a	Resolução	64/255	 (5),	
proclamando	a	“Década	de	Ações	para	a	Segurança	Viária	2011–2020”,	que	convocou	os	
Estados	Membros	a	adotarem	um	“conjunto	multisetorial	de	ações	para	aumentar	a	proporção	
de	países	com	legislação	abrangente	sobre	os	principais	fatores	de	risco	à	segurança	no	trânsito	
...	para	50	por	cento	ao	final	da	Década...”.	Em	Abril	de	2012,	a	Assembleia	Geral	aprovou	a	
Resolução	66/260	(6),	que	“Incentiva	os	Estados	Membros,	que	ainda	não	o	fizeram,	a	adotar	e	
implementar	legislação	nacional	de	trânsito	e	regulamentos	sobre	os	principais	fatores	de	risco,	
e	promover	sua	implementação	por	meio	de	campanhas	de	marketing	social	e	atividades	de	
fiscalização	sustentadas	e	consistentes.”

Esse	Manual,	 Fortalencado	a	 Legislação	de	 Segurança	no	 Trânsito,	 descreve	métodos	e	
recursos	que	profissionais	e	gestores	podem	utilizar	para	aprovar	novas	leis	e	regulamentos,	ou	
para	alterar	a	legislação	existente,	como	parte	de	uma	ampla	estratégia	de	segurança	viária.	
Recomenda-se,	em	especial,	a	adoção	de	uma	abordagem	gradual	para	avaliar	e	aperfeiçoar	
a	legislação	relacionada	aos	cinco	principais	fatores	de	risco	à	segurança	viária,	bem	como	
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ao	atendimento	pós-acidente.	Desse	modo,	o	Manual	pode	ser	utilizado	para:

■	 Desenvolver	a	compreensão	 sobre	a	estrutura	 legal	e	os	 relevantes	processos	que	 são	
realizados	em	um	país;

■	 Revisar	a	legislação	nacional	e	regulamentos	vigentes,	e	identificar	barreiras	à	implementação	
e	à	aplicação	das	medidas	de	segurança	no	trânsito;

■	 Identificar	 as	 fontes	 disponíveis,	 tais	 como	 acordos	 internacionais,	 orientações	 e	
recomendações	 fundadas	em	evidência	 sobre	medidas	eficazes,	para	aperfeiçoar	a	
legislação;

■	 Preparar	planos	de	ação	para	aperfeiçoar	a	legislação	nacional	e	regulamentos	relacionados	
aos	cinco	principais	fatores	de	risco	e	ao	atendimento	Pós-acidente,	incluindo	advocacy	
para	sua	implementação.

Há	uma	série	de	outros	tópicos	importantes,	além	daqueles	relacionados	aos	fatores	de	risco	
à	segurança	viária	e	ao	atendimento	Pós-acidente	(que	foram	discutidos	aqui),	que	precisam	
ser abordados para alcançar um sistema nacional de leis e regulamentos abrangentes sobre 
segurança	viária;	no	entanto,	esses	tópicos	encontram-se	além	do	escopo	deste	Manual.	Eles	
incluem:	normas	de	 fabricação	e	certificação	de	veículos	e	de	capacetes,	 seguro	contra	
terceiros,	direitos	das	vítimas	e	reparação	de	danos,	sistema	progressivo	de	licenças	para	dirigir,	
auditorias	e	normas	para	os	projetos	de	vias,	e	jornada	ao	volante	para	motoristas	profissionais.
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Leis nacionais e regulamentos abrangentes 
sobre	 segurança	 no	 trânsito	 são	 eficazes	
para reduzir lesões e mortes entre todos os 
participantes	 do	 trânsito.	 A	 promulgação	
de	 tais	 leis,	 no	entanto,	 é	 influenciada	por	
diversos	fatores,	tais	como	interesses	políticos,	
recursos	disponíveis	 e	desafios	em	mudar	o	
comportamento dos participantes das vias. 
É	 importante	 compreender	 não	apenas	 o	
aspecto formal das leis e regulamentos sobre 
segurança	viária,	mas	 também	o	contexto	
em que as alterações legislativas podem ser 
realizadas.

1.1 Leis e regulamentos relavantes 
para o Trânsito Seguro

A terminologia utilizada neste Manual para 
distinguir os instrumentos regulamentórios foi 
adaptada a partir de diversas fontes. Assim:

■ Uma lei ou legislação	é	um	conjunto	de	
ordens ou normas promulgadas por um 
órgão	nacional	de	elaboração	de	leis	ou	
parlamento,	em	nível	estadual	ou	federal.	
A	 lei	 é	 exigível,	 com	 consequências	
positivas	 ou	 negativas	 na	 hipótese	 de	
descumprimento.	 Em	 alguns	 países,	 o	
termo	utilizado	é	act	ou	decree.

■ Um projeto	de	lei	é	o	documento	inicial	do	
processo	 legislativo,	que	é	apresentado	
e	 publicado,	 de	 acordo	 com	 os	
procedimentos	do	país,	para	ser	analisado	
por	 um	parlamento	ou	órgão	 legislativo	
equivalente	do	Estado,	em	nível	estadual	
ou	federal.	Enquanto	não	for	aprovado,	o	
projeto	de	lei	ainda	não	é	lei.

■ Um regulamento  ou regra é	 uma	
declaração	política	ou	diretriz	publicada	
pelos	órgãos	executivos	do	governo,	como	
Ministérios,	para	definir	ou	esclarecer	a	lei.	
Ele tem a força e o efeito de uma lei.

■ Uma ordenação ou estatuto é	 uma	 lei	
definida	pelo	governo	municipal	ou		local.		
Embora	 não	 seja	 nacional,	 por	 vezes	 é	
fortemente	 influenciada	pela	 lei	nacional.	
As ordenações locais podem constituir 
um	sistema	harmônico	quando	espelham	
as	 leis	 nacionais;	 ou	 podem	 causar	 a	
fragmentação	 do	 sistema	 quando	 as	
localidades ou municipalidades recebem 

amplos	 poderes	 e	 não	 se	 alinham	 à	
legislação	nacional.	Embora	o	foco	deste	
Manual	seja	a	legislação	estadual	e	federal,	
alguns	exemplos	locais	serão	dados.

■ Standard  ou especi f icação 	 é	 a	
documentação	 técnica	que	estabelece	
os requisitos mínimos de segurança a serem 
exigidos	nacionalmente.	Como	exemplo,	
as	normas	técnicas	sobre	capacetes	para	
motociclistas	 e	dispositivos	de	 retenção	
para crianças.

As leis relacionadas à segurança no 
trânsito	variam	de	país	para	país,	por	 vezes	
dependendo do tipo de comportamento ou 
ação	a	que	se	destinam	tratar.	Por	exemplo:

As leis sobre transporte e veículos automotores 
abordam tópicos relacionados à licença para 
dirigir,	 registro	e	 licenciamento	de	 veículos,	
sinalização	e	 sinais	 de	 trânsito,	 normas	de	
circulação,	 normas	 de	 fabricação	 de	
veículos e jornada ao volante para motoristas 
profissionais.	 Essas	 leis	 não	 se	 limitam	 à	
segurança	no	trânsito;	podendo	versar	sobre	
infraestrutura do transporte.

■ Leis  cr iminais  descrevem certos 
comportamentos,	 como	 condução	
negligente,	direção	perigosa	e	dirigir	 sob	
influência	 de	 álcool	 ou	 drogas,	 como	
crimes. 

■	 A	 legislação	 sobre	 seguro aborda a 
responsabilidade dos condutores e a 
indenização	às	vítimas,	em	razão	de	danos	
materiais	ou	custos	médicos.	

■ Leis constitucionais,	 em	 alguns	 países,	
garantem	às	pessoas	o	direito	à	 saúde,	
incluindo tratamento de emergência.

■ Leis sobre saúde pública podem incluir 
tópicos voltados a intervenções Pós-
acidente,	como	o	acesso	ao	atendimento	
e	à	destinação	de	hospitais	para	proteção	
dos pronto-socorristas.

■ Leis sobre reparação de danos,	 dentro	
da	 legis lação	 c iv i l , 	 determinam	
a responsabil idade com base no 
comportamento do condutor. As leis sobre 
responsabilidade civil e os fatos do processo 
podem determinar ou orientar  como a 
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culpa	é	atribuída	e	quem	será	o	responsável	
pela	reparação	às	vítimas.	Essas	leis	podem	
deter as pessoas que realizarem ações ou 
comportamentos que podem prejudicar 
terceiros e podem incentivar condutas 
responsáveis (1).	Os	pré-requisitos	gerais	
para	a	responsabilidade	civil,	na	forma	das	
leis	de	reparação	de	danos,	incluem:

•	 Violação	a	um	“dever	 legal”:	a	ação	
ou	omissão	que	deu	causa	ao	resultado	
deve	 ser	algo	que	não	 se	espera	de	
uma	pessoa	prudente,	como	passar	por	
um	semáforo	vermelho.

•	 Causalidade:	uma	associação	causal	
entre	a	ação	 (ou	omissão)	e	o	dano	
deve	 ser	 demonstrada,	 como	 a	

desobediência	ao	semáforo	vermelho	
(omissão)	 e	 o	 atropelamento	 do	
pedestre.

•	 Dano:	o	resultado	da	ação	(ou	omissão)	
deve produzir danos para que o litígio 
ou	a	responsabilização	seja	iniciada.	

 
•	 Este	 requis i to	 é,	 muitas	 vezes,	

referido	 como	 “danos”	 à	 vítima,	
como	compensação	pela	perda	de	
rendimentos resultante da ausência 
temporária	ou	permanente	do	trabalho,	
ou	pela	perda	do	apoio	financeiro	de	
um dependente (2).

Caixa 1.1 resume a estrutura legal e os tipos de 
leis relevantes para o Trânsito Seguro na Índia.

Caixa 1.1 Estrutura legal e tipos de leis relevantes para o Trânsito Seguro na Índia        

LEI DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NA ÍNDIA (1988), 	é	
a	lei	nacional	que	rege	a	segurança	viária,	cobrindo	
questões relacionadas à licença para dirigir e 
comportamento dos participantes da via (3). As 
Regras Centrais de Veículos Automotores (1989) 
promovem	 a	 regulamentação	 da	 lei	 nacional	
(4). A lei atribui aos governos estaduais o poder 
de adotarem suas próprias regras para aplicar 
determinados	 dispositivos,	 causando	diferença	
na	implementação	da	lei	de	estado	para	estado.	
Um projeto de lei foi recentemente proposto para 
alterar a Lei de Veículos Automotores e elevar o 
valor das multas (5). 

O	Código	 Penal	 Indiano	 criminaliza	 a	 direção	
negligente	e	perigosa,	junto	às	leis	de	segurança	no	
trânsito.	Desse	modo,	aquele	que	dirigir	de	maneira	
“precipitada	e	negligente”,	colocando	em	risco	a	
vida	e	a	segurança	pessoal	de	outros,	ou	causando	
lesões,	pode	ser	processado	por	homicídio	ou	por	
negligência	com	resultado	morte.	Em	acréscimo,	
segundo	a	legislação	de	segurança	viária	na	Índia,	
indivíduos que dirigirem em velocidade ou de forma 
a	colocar	 o	público	 em	 risco,	 ou	que	dirigirem	
com a quantidade de álcool no sangue superior 
ao	 limite,	podem	 ser	presos,	 em	qualquer	 lugar,	
entre 6 meses (na primeira ofensa) e 3 anos (na 
segunda	ofensa),	ou	pagar	multa,	ou	ser	submetido	
a	ambas:	multa	e	prisão	(6, 7). 

A	Lei	de	Veículos	Automotores	também	exige	que	
os motoristas realizem seguro de responsabilidade 
para	 cobrir	 lesões,	 danos	 à	 propriedade,	 ou	
morte decorrente do uso do veículo (7). O seguro 
contra	terceiros	é	regulamentado	pela	Autoridade	
Regulatória	e	de	Desenvolvimento	de	Seguro,	que	
também	analisa	os	requerimentos	e	valores	a	serem	
pagos (8). 

Eventos de trânsito têm sido o objeto de 
processos	 para	 reparação	de	danos.	Antes	da	
promulgação	da	Lei	de	Veículos	Automotores,	em	
1988	–	que	constitui	a	revisão	de	uma	lei	de	1939	
–	a	 responsabilidade	decorrente	dos	eventos	de	
trânsito	era	decidida	como	uma	questão	de	culpa,	
perante	a	corte	e	no	âmbito	da	lei	de	reparação	
de	danos.	A	lei	de	1988,	subsequentes	alterações	
em	1994	e	decisões	judiciais	passaram	a	definir	a	
responsabilidade de forma mais rigorosa (9). Antes 
de	1988,	a	responsabilidade	decorrente	de	eventos	
de trânsito era fundada predominantemente na 
culpa.	Com	a	lei	de	1988,	o	proprietário	passou	a	ser	
rigorosamente responsabilizado quando o evento 
resultar em óbito ou incapacidade permanente 
de	membro,	 e	 o	montante	 da	 indenização	 foi	
regulamentado.	 A	 alteração	 de	 1994	 impôs	
responsabilidade mais rigorosa sobre a pessoa que 
causar	a	lesão,	e	a	empresa	seguradora	é	obrigada	
a	pagar	certa	quantia	à	vítima	ou	aos	herdeiros	da	
vítima,	independente	de	quem	é	a	culpa.
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1.2	 Fatores	que	influenciam	a	
atividade legislativa sobre 
segurança viária

Apesar da existência de leis nacionais sobre 
segurança	viária	e	precedentes	históricos,	é	
difícil apontar o que motiva ou dá início ao 
processo legislativo em nível nacional. Embora 
as estatísticas do trânsito possam muitas vezes 
estimular	a	 legislação,	elas	não	são	a	única	
força	 motriz;	 outros	 fatores	 são	 vontade	
política e alto nível de comprometimento 
(especialmente	para	reforma	legal),	opinião	
pública,	 uma	 tragédia	ocorrida	no	 trânsito	
envolvendo	familiar	de	legislador,	e	mudanças	
em normas sociais e valores.

O compromisso global e as recomendações 
sobre	boas	 práticas	 de	órgãos	de	política	
internacional	e	de	instituições	técnicas,	como	
as	Nações	 Unidas,	 também	podem	 incitar	
reformas	na	 legislação	de	 segurança	viária.	
A	 legislação	constitui	 importante	parte	da	
ampla	estratégia	de	 segurança	no	 trânsito	
para ajudar os países a reduzirem os índices 
de	 lesões	e	mortes,	e	alcançarem	o	trânsito	
em condições seguras.

Regulamentos internacionais servem de 
referência e podem fornecer uma estrutura 
legal,	a	partir	da	qual	regiões	e	países	podem	
fundamentar suas práticas com base em 
evidência. Por exemplo: as convenções das 
Nações	Unidas	sobre	Trânsito	Viário,	de	1949	
e 1968 (10),	e	a	Convenção	sobre	Sinalização	
e Sinais Viários de 1968 (11) recomendam 
boas	práticas	aos	países,	particularmente	na	
região	 Europeia.	A	Resolução	Consolidada	
sobre Trânsito Viário (12),	que	 suplementa	a	
Convenção	 sobre	 Trânsito	Viário	de	1968,	e	
o Acordo Europeu de 1971 (13) oferecem 
orientação	para	melhorar	 a	 segurança	no	
trânsito e promover uma estrutura para maior 
harmonização	voluntária	de	regulamentos	em	
nível internacional.

1.2.1	 Tendências	recentes	em	lesões	e	
mortes

Um	 forte	 impacto	 sobre	as	 vidas	 humanas,	
como o aumento da tendência em lesões 
e	mortes,	 tende	a	chamar	a	atenção	para	
a	 segurança	 viária.	 A	 atenção	 global	
concentrou-se na necessidade de reduzir 

as lesões e mortes no trânsito por meio da 
divulgação	dos	números	anuais	estimados	de	
lesões	e	mortes	no	 trânsito	e,	em	particular,	
pelo agravamento previsto pela OMS na 
classificação	dos	eventos	de	 trânsito	como	
uma	das	principais	causas	de	óbito,	do	nono	
lugar	em	2004	para	a	quinta	posição	em	2020,	
se	nenhuma	ação	for	adotada.	(14).

Os países devem manter um sistema 
abrangente e eficiente para gerenciar 
as informações sobre lesões e mortes no 
trânsito,	 já	que	estas	estatísticas	 influenciam	
significativamente	a	política	e	a	 legislação.	
As lideranças políticas precisam de dados 
desagregados,	 por	 exemplo,	 por	 tipo	 de	
usuário	da	via,	comportamentos	de	 risco,	e	
região	geográfica,	para	que	as	informações	
sejam	 relevantes	 para	a	 região	 e	 para	as	
questões	 legislativas	 que	 estão	 sendo	
consideradas.

1.2.2 Normas sociais e valores

Uma	norma	social	é	“um	conceito	de	psicologia	
social que se refere a regras implícitas ou 
padrões inferidos pelos indivíduos a partir de 
comportamentos	que	eles	observam,	ou	de	
expectativas	que	assumem	em	seu	meio	social,	
e que orientam seus próprios comportamentos. 
Elas	podem	ser	descritas,	em	outras	palavras,	
como	a	maioria	das	pessoas	 se	comporta,	
-	 ou	por	cautela	 –	como	os	outros	pensam	
que elas deveriam se comportar” (15). Leis 
e	 regulamentos	podem	alterar	o	 significado	
social atribuído a certos comportamentos e 
podem	modificar	comportamento	individual.	O	
significado	social	pode	ser	modificado	por	leis	
que	classifiquem	ou	regulem	o	comportamento,	
estabelecendo	o	que	é	aceitável	 e	o	que	
não	é.	Comportamento	pode	 ser	 alterado	
por	meio	de	exigências	de	certas	condutas,	
como	a	utilização	do	cinto	de	segurança	ou	a	
exigência	de	que	as	pessoas	se	abstenham	de	
certas	condutas,	como	beber	e	dirigir.

Para que tais leis e regulamentos sejam 
aprovados,	legisladores	e	órgãos	reguladores	
devem ser motivados a agir. Igualmente 
importante	 é	 o	 apoio	 público	 às	 leis	 e	
regulamentos,	 especialmente	 quando	 a	
legislação	impõe	restrições	–	até	certo	ponto	
–	às	 liberdades	pessoais,	 crenças	e	normas	
sociais.	Dessa	 forma,	a	extensão	em	que	os	
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legisladores	de	um	país	estão	dispostos	e	aptos	
a	regular	atividades	pessoais,	como	dirigir,	pode	
depender de valores pessoais e da forma 
como	os	cidadãos,	os	próprios	 legisladores	e	
o governo equilibram as liberdades individuais 
e o interesse público (16, 17).	A	percepção	
coletiva e dos indivíduos de seus deveres e 
responsabilidades para com a comunidade 
como	um	 todo,	e	a	medida	em	que	estão	
dispostos a ceder certos elementos de sua 
liberdade	pessoal	para	proteger	a	sociedade,	
podem influenciar as leis de segurança no 
trânsito (18).

1.2.3	 Recursos	financeiros,	humanos	e	outros

Tanto	os	recursos	financeiros	como	humanos	
desempenham	 papéis	 significativos	 na	
legislação.	 Embora	a	 legislação	 seja,	 com	
frequência,	 a	 base	 para	 alocar	 recursos,	
a	destinação	pode	não	combinar	 com	os	
mandatos,	 tornando	 a	 implementação	
virtualmente impossível.

Em	alguns	países,	uma	avaliação	econômica	
é	exigida	antes	da	promulgação	de	uma	nova	
legislação.	Na	Austrália,	por	exemplo,	 uma	
“declaração	de	impacto	da	regulamentação”	
é	exigida	para	qualquer	proposta	regulatória	
que possa afetar os negócios ou o setor sem 
fins	 lucrativos,	a	menos	que	o	 impacto	 seja	
pequeno	 e	 não	 altere	 substancialmente	
os	 acordos	 existentes.	 A	 declaração	 de	
impacto	 da	 regulamentação	 é	 baseada	
em	uma	análise	profunda,	considerando	as	
alternativas propostas e uma análise de custos 
e benefícios.

Os elementos que devem ser abordados 
incluem:

■ o problema e os pontos que deram origem 
à	proposta	legislativa;

■	 o(s)	objetivo(s);

■	 as	opções	regulatórias	ou	não	regulatórias	
capazes	de	alcançar	o(s)	objetivo(s);

■	 avaliação	de	impacto	para	cada	opção	
(custos,	benefícios	e,	quando	 relevante,	
níveis	 de	 risco)	 sobre	 os	 consumidores,	
negócios,	governo	e	comunidade;

■	 uma	declaração	de	consulta;

■	 a	opção	recomendada;

■	 uma	estratégia	para	implementar	ou	revisar	
a	opção	recomendada	(19).

Tomando os capacetes para motociclistas 
como	exemplo,	uma	nova	lei	ou	regulamento	
deveria	 levar	 em	 consideração	 os	 custos	
do	projeto	e	dos	 testes	dos	capacetes,	e	a	
consequente	faixa	de	preço	dos	capacetes,	
que	afetarão	a	conformidade	e,	no	 final,	a	
eficácia	desta	intervenção.	Se	as	pessoas	não	
puderem	arcar	com	os	custos	do	capacete,	
e	não	houver	programas	para	distribuí-los,	as	
pessoas	não	cumprirão	a	 regulamentação.	
No	Egito,	 não	 foi	possível	 introduzir	políticas	
e	legislar	sobre	dispositivos	de	retenção	para	
crianças por razões de custo (20). Outras 
intervenções necessitam de investimento 
governamental,	 como	 treinamento	para	a	
polícia,	atividades	de	fiscalização	e	melhoria	
da	 infraestrutura.	 Com	 frequência,	 um	
governante	decide	não	 legislar	 sobre	uma	
intervenção	com	base	apenas	em	seus	custos,	
sem	levar	em	consideração	os	evitáveis	custos	
para as famílias decorrentes dos eventos de  
trânsito.

É importante comparar os custos para 
implementar	uma	intervenção	com	os	custos	
de	 não	 implementá-la.	 Isso	 pode	 incluir	
uma	comparação	entre	os	custos	médicos	
relacionados	às	lesões	e	aos	custos	econômicos	
decorrentes	 da	 perda	 de	 produtividade,	
com	os	custos	de	 implementação,	como	o	
aumento da capacidade da polícia para 
fazer	cumprir	a	lei	e	a	aquisição	e	a	instalação	
de equipamentos medidores de velocidade. 
Caixa 1.2 fornece estimativa do número 
de	 vidas	 salvas	 e	 os	 custos	 econômicos	
associados	à	introdução	da	lei	sobre	cinto	de	
segurança no Canadá.

1.3	 Influência	de	diferentes	setores	
sobre as leis e regulamentos sobre 
segurança viária  

Seja	qual	 for	a	 justificativa	para	o	 início	do	
processo	 legislativo,	múltiplos	 setores	devem	
ser envolvidos em seu desenvolvimento. 
A	 legislação	 não	 é	 apenas	 o	 trabalho	
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dos parlamentares e dos formadores de 
leis:	 aprovar	 uma	 lei	 também	 requer	 a	
colaboração	de	agências	governamentais,	
de	 organizações	 não	governamentais,	 da	
sociedade	 civil,	 da	 mídia,	 de	 grupos	 de	
advocacy	e	de	 instituições	privadas.	Alguns	
exemplos de envolvimento de diferentes 
setores para promover mudanças legislativas 
em nível nacional encontram-se abaixo 
relacionados:

■	 No	México,	reformas	na	Lei	sobre	Beber	e	
Dirigir,	 em	Guadalajara,	em	2010,	e	uma	
mudança na perspectiva das pessoas 
sobre	 dirigir	 embriagado	 surgiram,	 em	
grande	 parte,	 por	 causa	 da	mudança	
no	 nome	 da	 lei,	 que	 passou	 de	 “Ley	
Antiborrachos”	 (Lei	 contra	 Bêbados)	
para	 “Ley	 Salvavidas”	 (Lei	 Salva	Vidas),	
da	participação	da	 sociedade	civil,	 da	
orientação	técnica	do	Escritório	Regional	
da	OMS	para	as	Américas	(que	forneceu	

Caixa 1 .2  Vidas salvas e 
benefícios	econômicos	do	uso	do	
cinto de segurança no Canadá

CINTOS DE SEGURANÇA são	uma	das	
mais eficientes intervenções para 
a segurança no trânsito: utilizar um 
cinto de segurança reduz o risco de 
ejeção	do	veículo	e	de	sofrer	ferimentos	
sérios	ou	 fatais	em	40–65%,	e	 seu	uso	
é	 extremamente	 benéfico	 para	 a	
sociedade.	No	Canadá,	as	 vidas	de	
aproximadamente 8.600 motoristas e 
passageiros do banco dianteiro foram 
salvas	pelos	cintos	de	segurança,	entre	
1990	 e	 1997.	 A	 redução	 de	 custos	
atribuída ao uso do cinto de segurança 
naquele período foi estimada em 
aproximadamente	 12,9	 bilhões	 de	
Dólares	 Canadenses,	 levando	 em	
consideração	 fatores	 como	a	perda	
de produtividade das pessoas que 
poderiam ter sido feridas nos eventos de 
trânsito. Quando a análise foi estendida 
ao	ano	2000,	foi	estimado	que	as	vidas	
de 11.690 ocupantes de veículos foram 
salvas,	 com	uma	estimativa	 de	 17,5	
bilhões	 de	 Dólares	 Canadenses	 em	
benefícios	econômicos	(21).  

evidências em apoio à reforma da lei) e do 
constante envolvimento da mídia.

 
•	 A	 campanha	 “Por	 Amor”	 ao	 cinto	 de	

segurança,	na	Costa	Rica,	durante	2003–
2004,	foi	organizada	em	colaboração	entre	
o	Ministério	dos	 Transportes,	 o	Conselho	
Nacional	 de	 Segurança	 no	 Trânsito,	 o	
Instituto Nacional de Seguros e o Automóvel 
Clube,	com	apoio	da	Fundação FIA para o 
Automóvel e a Sociedade.	A	campanha,	
acompanhada	de	 intensa	 fiscalização,	
trouxe mudanças duradouras na lei sobre 
cinto de segurança (22).

•	 No	Reino	Unido,	um	comitê	parlamentar	
(o	Conselho	Consultivo	Parlamentar	para	
Segurança	do	Transporte),	foi	responsável	
por	introduzir	a	legislação	para	uso	do	cinto	
de	segurança	nos	bancos	dianteiros,	nos	
anos	 1980,	 seguida,	alguns	anos	depois,	
pela	 introdução	de	 lombadas	 redutoras	
de velocidade e de cintos de segurança 
nos bancos traseiros (23).

•	 Organizações	de	Vítimas	podem	chamar	
a	 atenção	 para	 o	 número	 de	 mortes	
no trânsito para promover mudanças 
legislativas.	 A	 instituição	 de	 caridade	
Brake,	 com	 sede	no	Reino	Unido,	emitiu	
um relatório em 2011 sobre o impacto dos 
eventos de trânsito nas famílias e a falta de 
apoio	apropriado	do	governo,	mostrando	
que	cerca	de	500	 famílias	 são	afetadas	
anualmente	por	esses	eventos.	A	instituição	
Brake	chamou	a	atenção	para	 uma	 lei	
reconhecendo	as	necessidades	das	famílias	
em	luto,	em	razão	de	mortes	no	trânsito,	e	
de apoio integrado às vítimas pelo sistema 
de justiça criminal e outros (24).

1.4 A importância do prazo na 
introdução de mudanças

Apesar das pesquisas e previsões de 
aumento	 das	 lesões	 e	mortes	 no	 trânsito,	
medidas legais apropriadas nem sempre 
são	 adotadas	 imediatamente;	 em	 parte,	
por	que	muitos	outros	 fatores	 influenciam	a	
legislação	nacional	 sobre	 segurança	viária.	
A comunidade de segurança no trânsito 
deve,	portanto,	estar	pronta	para	impulsionar	
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mudanças em âmbito nacional quando a 
oportunidade se apresentar.

Uma	estrutura	de	 “múltiplos	 fluxos”	cria	 um	
cenário em que ações devem ser tomadas 
no momento em que três fatores convergem:

■ Fluxo do problema: o ponto em que uma 
situação	é	identificada	como	problema;

■	 Fluxo	das	ações:	a	eficácia	das	medidas	
adotadas;

■ F luxo da pol í t ica: exigências da 
comunidade	por	ações	e	aceitação	das	
medidas adotadas (25).

A	compreensão	desses	três	fluxos	pode	levar	
a	 uma	estratégia	de	mudanças	quando	o	
momento	 for	oportuno,	como	demonstrado	
pela mudança na política sobre novos 
condutores na Austrália (Caixa 1.3).

1.5 Recursos para promover mudanças

Muitas diretrizes e recomendações oferecem 
informações úteis para elaborar leis e 
regulamentos sobre segurança no trânsito. 
Uma	série	de	instrumentos	legais	internacionais,	
acordos e guias normativos oferecem modelos 
de	 legislação	e	 regulamentos	abrangentes	
para	melhorar	a	segurança	viária	e	promover	
ações.	Relatórios	regionais	e	globais	também	
refletem o desenvolvimento de práticas e 
evidências	sobre	as	formas	mais	eficazes	para	
reduzir lesões e mortes. Países podem utilizar 
essas informações para avaliar sua própria 
legislação	vigente	 sobre	 segurança	viária	e	
determinar	o	quanto	pode	ser	aperfeiçoado,	
comparando suas leis com as de outros países. 
Os	documentos	 também	podem	 fornecer	
impulso político e social às ações sobre a 
legislação	de	segurança	no	trânsito.

O	Grupo	de	Trabalho	sobre	Segurança	Viária	
da	Comissão	Econômica	das	Nações	Unidas	
(UNECE)	publicou	sua	Resolução	Consolidada	
sobre Trânsito Viário em 2010 (12), a qual 
recomenda medidas e práticas que os Estados 
devem	voluntariamente	 implementar,	assim	
como recomendações específicas sobre 
limites de velocidade adequados ao tipo 
de	via,	beber	e	dirigir	 (inclusive	para	novos	
condutores),	dirigir	 sob	 influência	de	outras	
substâncias	 (não	alcoólicas)	que	afetam	a	

capacidade	para	dirigir,	 uso	dos	cintos	de	
segurança	e	de	dispositivos	de	retenção	para	
crianças,	uso	de	telefones	celulares	e	outros	
fatores de risco.

O	Relatório	Mundial	da	OMS	sobre	Prevenção	
de Lesões Causadas pelo Trânsito (26) 
recomenda que os governantes promulguem 
e	 façam	cumprir	 a	 legislação	que	exige	o	
uso	de	cintos	de	 segurança,	de	dispositivos	
para	 retenção	de	crianças	e	de	capacete	
para	motociclistas	e	ciclistas,	 e	previnam	a	
condução	de	incapacitados	pelo	álcool.

Outra	 publicação	 da	 OMS,	 Juventude e 
Segurança Viária (28), fornece informações 
sobre lesões em jovens causadas pelo trânsito. 
Também	 inclui	 estratégias	 baseadas	 em	
evidência para reduzir alguns dos fatores 
de risco relacionados a lesões e mortes no 
trânsito	entre	jovens,	como	reduzir	o	limite	de	
alcoolemia para novos condutores e o uso 
de	equipamentos	de	retenção	para	crianças.

O	 Relatório	 da	 Situação	 Mundial	 da	
Segurança	 no	 Trânsito,	 de	 2013	 (29), 
recomenda que os governantes aprovem 
leis abrangentes para proteger todos os 
participantes	do	trânsito,	definindo	limites	de	
velocidade	apropriados	à	 função	de	cada	
via,	estipulando	 limites	de	álcool	no	 sangue	
que ajudem a reduzir a embriaguez ao 
volante,	e	exigindo	a	utilização	de	medidas	
de	proteção	adequadas.	O	Relatório	ainda	
recomenda	que	a	 legislação	 vigente	 seja	
revista e alterada para adequar-se às boas 
práticas baseadas em sólida evidência de 
eficácia.	Ele	também	fornece	evidência	sobre	
a	eficácia	da	limitação	da	velocidade,	limites	
de	alcoolemia,	uso	dos	cintos	de	segurança,	
de	apropriados	dispositivos	de	retenção	para	
crianças e de capacetes.

A	OMS	e	alguns	membros	da	Colaboração	
das Nações Unidas para a Segurança Vária 
(o	 Banco	Mundial,	 a	 Fundação	 FIA	para	o	
Automóvel	e	a	Sociedade,	e	a	Parceria	Global	
pela Segurança no Trânsito) - um mecanismo 
informal	de	consulta,	 cujos	membros	estão	
empenhados	 em	 promover	 esforços	 pela	
segurança	 viária	 e,	 em	 particular,	 para	
implementar as recomendações do Relatório 
Mundial	sobre	Prevenção	de	Lesões	Causadas	
pelo Trânsito (26) -	publicaram	uma	série	de	
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Caixa	1.3		Fatores	que	influenciaram	políticas	sobre	novos	condutores	na	Austrália

UMA VARIEDADE DE FATORES que afetaram a 
política sobre novos condutores em quatro estados 
da	Austrália,	 entre	 2007	e	 2009,	 foi	 identificada	
a partir de entrevistas com os participantes do 
debate. Os fatores que favoreceram as ações 
políticas foram:

■	 aumento	do	conjunto	de	evidências,	de	outras	
circunscrições,	demonstrando	a	eficácia	das	
ações;

■	 divulgação	 de	 evidências,	 por	 meio	 de	
pesquisas,	 lobby	 e	 advocacy	 por	 influentes	
lideranças	e	 reportagens	da	 imprensa,	 sobre	
múltiplas mortes em eventos envolvendo novos 
condutores;

■ pesquisas nacionais e internacionais sobre 
restrição	à	direção	 noturna	e	ao	 transporte	
de	 passageiros	 igualmente	 jovens,	 que	
aumentaram	o	apoio	à	política	entre	influentes	
grupos	não	governamentais,	 como	os	grupos	
de	automobilistas	e	profissionais	que	defendem	
o trânsito seguro.

Os fatores que prejudicaram as ações políticas 
foram:

■	 oposição	de	políticos	e	funcionários	públicos	do	
alto	escalão,	que	perceberam	as	ações	como	
impopulares na comunidade e politicamente 
inviáveis;

■	 preocupação	 que	 as	 restrições	 pudessem	
enfraquecer determinados programas para 
motoristas,	 em	que	um	condutor	permanece	
sóbrio para transportar os outros que consumiram 
bebidas	alcoólicas;

■ questões de mobilidade e igualdade social.

A	conclusão	do	estudo	foi	que	a	política	australiana	
sobre licença progressiva para dirigir somente pode 
ser alcançada se um adequado apoio político 
estiver	 disponível,	 em	 resposta	 à	 exigência	 da	
comunidade	 por	 ações	 e	 aceitação	 pública	
às	 políticas	 similares	 em	 estados	 vizinhos	 (27). 
Pesquisas	 podem,	portanto,	 aumentar	 o	 apoio	
da	comunidade	para	políticas	 impopulares,	mas	
baseadas	 em	 evidências,	 durante	 a	 reforma	
política.

manuais	voltados	aos	gestores	e	profissionais	
que promovem orientações práticas para 
reduzir os índices de eventos no trânsito:

■ Capacetes: manual de segurança no 
trânsito	para	os	gestores	e	profissionais	da	
saúde (30);

■ Beber e dirigir: manual de segurança viária 
para	profissionais	de	 trânsito	e	de	 saúde	
(31);

■	 Gestão	 da	 velocidade:	 um	 manual	
de segurança viária para gestores e 
profissionais	da	área	(32);

■ Cintos de segurança e dispositivo 
de	 retenção	 para	 crianças:	 manual	
de segurança viária para gestores e 
profissionais	(33).

Esses manuais descrevem relevantes etapas 
para que os países realizem mudanças 
políticas	e	fornecem	orientação	prática	sobre	
a	implementação	de	medidas	eficazes	para	
abordar esses fatores de risco. Eles incluem 
medidas	técnicas	e	as	estruturas	institucionais	
necessárias às intervenções contra os riscos 
relacionados	ao	excesso	de	velocidade,	beber	
e	dirigir,	não	uso	dos	cintos	de	segurança	ou	
de	capacetes,	e	não	transportar	crianças	em	
dispositivos	de	retenção.

Os recursos e as orientações para outras áreas 
da	política	e	da	legislação	de	segurança	no	
trânsito incluem distrações ao dirigir e dirigir 
sob	a	influência	de	medicamentos.	

Uso do telefone celular: um problema crescente 
de	 distração	 ao	 volante	 (34)	 apresenta	
evidência	de	que	o	uso	do	telefone	celular,	ao	
dirigir,	distrai	os	motoristas	e	também	descreve	



FORTALECENDO A LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRA: um manual de recursos e práticas para os países12

A estrutura legal de leis e regulamentos sobre segurança no trânsito   Capítulo 1

medidas legislativas a serem adotadas para 
abordar este crescente problema. Enquanto 
revela	algumas	inconsistências	na	legislação	e	
fornece	recomendações	genéricas	e	diretrizes,	
o	manual	oferece	alguns	argumentos,	práticas	
e	 legislação	a	 serem	colocados	em	prática	
nos	países	que	já	estão	prontos	para	solucionar	
a	questão.

Embora	 seja	notório	que	outras	 substâncias,	
além	 do	 álcool,	 reduzem	 à	 capacidade	
para	 conduzir	 veículo,	 não	 há	 uma	 lista	
oficial	e	completa	dessas	substâncias.	Como	
resultado,	não	há	 recomendação	baseada	
em evidência relacionada a dirigir sob 
influência	 de	 outras	 substâncias	 além	 do	
álcool.	O	Conselho	Internacional	sobre	Álcool,	
Medicamentos e Segurança Viária lista as 
substâncias psicoativas tendo em conta seu 
uso	poder	ser	combinado,	de	forma	segura,	
com	a	condução	de	veículo	automotor	(35).	
Essas	categorias	são:

■ Medicamentos presumidos seguros ou 
improváveis de produzirem efeitos: a 
advertência	é	 “Cuidado!	 Somente	dirija	
após a leitura dos avisos constantes do 
interior da embalagem.”

■ Medicamentos que podem causar 
efeitos adversos menores ou moderados: 
a	 advertência	 é	 “Não	 dirija	 sem	 antes	
consultar	um	profissional	de	 saúde	 sobre	
possíveis efeitos prejudiciais.”

■ Medicamentos que podem causar efeitos 
graves ou que sejam presumidos como 
potencialmente perigosos: a advertência 
é	 “Não	 dirija	 enquanto	 tomar	 este	
medicamento	e	consulte	um	profissional	
de	saúde	antes	de	voltar	a	dirigir,	após	a	
avaliação	dos	resultados	do	tratamento.”

A	recomendação	do	Grupo	de	Trabalho	sobre	
Segurança Viária da UNECE (12)	é	de	que	os	
governos devem incentivar pesquisas e trocas 
de	 boas	 práticas,	 para	 alcançarem	 uma	
classificação	comum	das	 substâncias	 que	
afetam	a	capacidade	de	dirigir,	e	promulgar	
leis	que	previnam	a	condução	sob	influência	
dessas substâncias.

Grandes reduções nos números de mortes 
e nos casos de lesões graves podem ser 
alcançadas adotando-se uma abordagem 
holística	 (por	 inteiro)	 do	 “Sistema	 Seguro”	
para a segurança no trânsito viário (36). 
Essa	abordagem	é	 fundada	em	atividades	
baseadas	 em	 evidência,	 suportada	 por	
adequada capacidade de gerenciamento 
organizacional.	Esse	é	um	modelo	pretendido,	
com	objetivo,	 em	 longo	prazo,	de	eliminar	
as mortes e lesões graves decorrentes dos 
eventos	de	 trânsito.	As	áreas	da	 legislação	
que devem ser abordadas para alcançar o 
“objetivo	zero”	incluem:	regulamentação	dos	
comportamentos	dos	participantes	do	trânsito,	
mediante	 regras	claras	e	obrigatórias,	 com	
sanções	para	a	hipótese	de	descumprimento;	
regu lamentação	 da	 in f raes t ru tu ra ,	
abrangendo	o	projeto	 e	 a	 construção	do	
sistema viário em conformidade com as 
melhores	práticas	de	 segurança;	 e	 normas	
técnicas	sobre	veículos	(37).

O Capítulo 3 fornece medidas regulatórias 
para abordar cada um dos cinco fatores 
conhecidos	 de	 risco	 às	 lesões	 causadas	
no	 trânsito,	e	adverte	 sobre	a	necessidade	
de estabelecer regras apropriadas para o 
atendimento Pós-acidente.
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Uma	 avaliação	 das	 leis	 e	 regulamentos	
assegura:

■ uma imagem clara das leis e regulamentos 
vigentes,	a	fim	de	identificar	lacunas;

■	 que	leis	e	regulamentos	não	são	alterados	
sem	 uma	 clara	 compreensão	 das	
necessidades	do	país;

 

■ o apoio de lideranças para quaisquer 
mudanças necessárias nas leis e 
regulamentos.

Os países podem avaliar e aprimorar leis e 
regulamentos seguindo as etapas da Tabela 
2.1,	para	abordar	os	cinco	principais	fatores	de	
risco	(velocidade,	uso	do	cinto	de	segurança,	
beber	e	dirigir,	 não	uso	de	capacetes	e	de	
dispositivos	 de	 retenção	 para	 crianças)	 e	
atendimento Pós-acidente.

Tabela 2.1 Avaliação	das	leis	e	regulamentos

Etapa 1 Realizar uma avaliação institucional

Identificar	os	órgãos	nacionais,	estaduais	e	municipais	responsáveis	pela	segurança	no	
trânsito,	suas	funções	e	responsabilidades	quanto	à	iniciativa	e	implementação	das	leis	e	
regulamentos.

Etapa 2 Revisar as leis nacionais e regulamentos

Revisar	toda	a	legislação	nacional	sobre	segurança	no	trânsito	e	as	emendas	que	estejam	
sendo preparadas.

Etapa 3 Avaliar as lacunas das leis e regulamentos

■ Existem	inconsistências	ou	conflitos	nos	dispositivos	legais?

■ Existem muitas exclusões ou exceções nas leis e regulamentos? 

■ As leis e regulamentos abrangem todos os fatores de risco?

■	 Que	desafios	os	problemas	identificados	representam	para	a	aplicação	da	lei?	

■ Os dispositivos legais podem ser implementados ou exigidos?

■	 Com	base	na	análise	de	dados	e	outras	informações,	a	lei	alcançou	os	objetivos	para	
os quais foi aprovada?

Etapa 4 Aumentar	a	abrangência	das	leis	e	regulamentos

■ Avaliar a abrangência dos cinco principais fatores de risco:

–	As	leis	e	regulamentos	relacionados	aos	cinco	principais	fatores	de	risco	são	
baseados em evidência? 

–	Essas	leis	e	regulamentos	incluem	normas	para	aplicação	da	lei?		

– Essas leis e regulamentos incluem penalidades adequadas?

■ Avaliar a abrangência das leis e regulamentos relacionados ao atendimento Pós-
acidente,	levando	em	conta	que	é	parte	de	um	sistema	mais	amplo	de	atendimento	
em um país:

–	Conduzir	uma	rápida	avaliação	da	estrutura	institucional	de	atendimento	às	vítimas	
de trauma.

– Garantir que as leis e regulamentos abranjam os tópicos geralmente cobertos por um 
sistema maduro de atendimento às vítimas de trauma. 
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2.1 Realizar uma avaliação 
institucional

Parte	de	uma	avaliação	institucional	envolve	
a	identificação	dos	ministérios	do	governo	ou	
das instituições diretamente responsáveis pela 
segurança no trânsito (ou por atividades que 
afetem	a	segurança	viária),	e	a	determinação	
de suas funções e responsabilidades legais e 
regulamentares.

Em	regra,	as	leis	nacionais	preveem	a	estrutura	
para a segurança no trânsito e atribuem a 
responsabilidade	 para	 a	 elaboração	 de	
regulamentos	detalhados	a	um	ministério	ou	
órgão	 regulador	dotado	de	conhecimento	
técnico	adequado;	a	responsabilidade	pela	
aplicação	da	 lei	a	outros	órgãos,	 como	as	
polícias;	 e,	 por	 fim,	 a	 função	 jurisdicional,	
como varas de trânsito e tribunais criminais. 
Diversos setores do governo local podem 
estabelecer leis locais e decidir a forma como 
as	leis	nacionais	são	implementadas.	Setores	
que	 geralmente	 desempenham	papel	 no	
gerenciamento da segurança viária incluem:

■ transporte e licenciamento (vias e veículos 
automotores);

■	 saúde;

■	 polícia;

■	 justiça;

■	 educação	(treinamento	e	licenciamento);

■	 negócios	do	setor	privado	e	comércio;

■	 entidades	de	normatização	da	 indústria	
(v.g.,	normas	para	fabricação	de	veículos,	
capacetes para motociclistas e dispositivos 
para	retenção	de	crianças).

As	agências	nacionais	 habilitadas	a	 regular	
diferentes	aspectos	da	segurança	no	trânsito,	
ou	a	alocar	recursos,	deveriam	ser	envolvidas	
(Box	2.1).	Incluir	os	órgãos	de	licenciamento,	
como	para	o	álcool,	deve	ajudar	a	mudar	as	
leis,	em	âmbito	nacional	ou	local.

Em	complemento,	para	analisar	as	 funções	
e	 responsabilidades	dos	ministérios	e	outros	
órgãos	 governamentais,	 a	 avaliação	
também	pode	abordar	o	quão	eficientes	e	
coordenados	 esses	 órgãos	 são	quanto	ao	
cumprimento	de	suas	responsabilidades,	seus	
recursos	e	capacidade	de	desempenhar	seus	
deveres,	 e	 se	a	composição	ou	estrutura	é	
adequada a seu funcionamento. A estrutura 

Caixa	2.1	Colaboração	Intersetorial:	Comitê	Nacional	de	Segurança	no	Trânsito,	do	Vietnã

COMITÊ NACIONAL DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO,  
formado	em	1997,	é	um	órgão	consultivo	legislativo	
do	Primeiro	Ministro,	sobre	questões	de	segurança	
no	transporte.	Esse	Comitê,	composto	por	membros	
de	diversos	ministérios,	 foi	 fundamental	 para	a	
preparação	 e	 implementação	 da	 legislação	
sobre	capacete	para	motociclistas,	 em	2007.	O	
Comitê	coordenou	a	introdução	da	legislação,	e	
os	ministérios	tiveram	os	seguintes	papéis:

O	Ministério	dos	Transportes	coordenou	a	preparação	
da	 legislação	e	 treinou	os	demais	membros	do	
Comitê e de 63 comitês de segurança no trânsito 
das	províncias	sobre	a	implementação	da	lei.

O	Ministério	da	Segurança	Pública	proporcionou	
treinamento	 a	 todos	 os	 policiais	 no	 país,	 para	
garantir que a lei fosse aplicada.

O	 Ministério	 da	 Saúde	 criou	 um	 sistema	 de	
vigilância	hospitalar	para	as	 lesões	causadas	no	
trânsito,	incluindo	lesões	na	cabeça.

O	Ministério	da	Educação	e	Treinamento	promoveu	
cursos nas escolas sobre os benefícios do uso de 
um capacete.

O	Ministério	 das	Comunicações	 e	 Informação	
promoveu marketing social  por meio de 
campanhas	 oficiais	 e	meios	 de	 comunicação	
de	 massa,	 incluindo	 programas	 diários	 sobre	
segurança no trânsito em rede nacional de 
televisão.

Fonte: referência (1).
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legal	e	administrativa	das	instituições	também	
pode	 ser	 analisada,	 para	 determinar	 se	
permite que as instituições atendam seus 
fins.	Dessa	forma,	uma	avaliação	institucional	
abrangente	 compreende,	 não	 apenas	
a	 identificação	 das	 instituições	 nacionais	
envolvidas	na	 legislação	e	regulamentos	de	
segurança	viária,	mas	também	desenvolver	a	
compreensão	sobre	o	que	fazem	e	quão	bem	
estão	fazendo;	assim	como,	seus	pontos	fortes,	
fraquezas e necessidades.

2.2 Revisar as leis e regulamentos 
nacionais 

A	compilação	e	a	 revisão	de	 todas	as	 leis	
nacionais e regulamentos sobre segurança no 
trânsito (acrescidos de algumas emendas que 
estejam	sendo	preparadas)	 são	as	primeiras	
etapas	para	 identificar	 lacunas	e	áreas	da	
legislação	que	devem	ser	aperfeiçoados.	As	
perguntas	que	podem	 ser	 feitas,	ao	 realizar	
uma	revisão	em	alto	nível,	são:

■	 Qual	é	o	título	formal	e	a	citação	completa	
da lei ou do regulamento? Algumas leis 
são	comumente	identificadas	por	nomes,	
como	“A	Lei	de	Trânsito”,	enquanto	outras	
são	conhecidas	pelo	nome	do	parlamentar	
responsável por seu surgimento.

■	 A	 lei	 ou	 regulamento	 é	 nacional	 ou	
subnacional	(v.g.,	estadual	ou	municipal)?

■ Em que data foi promulgada (ou alterada) 
e quando entrou em vigor? Isto pode ser útil 
para determinar se uma lei ou regulamento 
recente	ainda	não	produz	efeitos,	ou	para	
avaliar	 se	 já	 foi	 revogado,	por	exemplo,	
para	aplicação	gradual	das	normas.

■	 Que	questões	 de	 segurança	 viária	 são	
abordadas pela lei ou regulamento?

■	 Há	 leis	 ou	 regulamentos	 que	 regem	 o	
atendimento	ao	trauma	pré-hospitalar	(v.g.,	
sistema de atendimento de emergência 
ou	número	de	acesso	de	emergência),	
certificação	ou	licenciamento,	educação	
e treinamento de prestadores de cuidados 
Pós-acidente,	 normas	de	 licenciamento	
para	assistência	hospitalar	(v.g.,	exigência	
de serviços de atendimento terciário) ou 

garantia	de	qualidade	(v.g.,	exigência	de	
relatórios obrigatórios)?

■ O texto da lei autoriza uma agência 
especial izada	 (v.g., 	 Ministér io	 do	
Transporte,	da	 Saúde	ou	do	 Interior,	 um	
conselho	nacional,	um	órgão	responsável	
pelo	desenvolvimento	de	normas	técnicas)	
a	elaborar	regulamentos?	Em	caso	positivo,	
determine se o regulamento foi elaborado 
e	 quando	 entrou	 em	 vigor.	 Também	
determine se entidades nacionais ou 
subnacionais	têm	autoridade	para	definir	
normas	próprias	(v.g.,	uma	lei	prevê	limite	
de	 velocidade	 de	 80–100	 km/h,	 e	 os	
governos locais podem estabelecer limites 
dentro desta faixa).

■	 Quem	é	responsável	pela	fiscalização?

■ A mudança na lei ou no regulamento 
foi recomendada em algum projeto ou 
relatório nacional (ou subnacional)?

Às	 vezes,	 um	 governo	 ou	 parlamento	
estabelece	 um	 órgão	 para	 rever	 as	 leis.	
Por	exemplo,	na	 Índia,	o	governo	 instituiu	o	
Comitê de Especialistas Sundar para realizar 
uma	abrangente	 revisão	da	 Lei	de	Veículos	
Automotores,	 da	 Índia	 (1988).	 O	 relatório	
apresentado	 ao	 Ministério	 do	 Transporte	
Rodoviário	e	das	Rodovias,	em	2011,	fez	uma	
série	de	recomendações,	com	a	justificativa	
para as mudanças propostas (2).	O	trabalho	
de	órgãos	semelhantes	do	governo	pode	ser	
uma	boa	 fonte	de	 informação	 sobre	 leis	 e	
regulamentos de segurança no trânsito.

Se	a	 revisão	 for	a	primeira	deste	 tipo	a	 ser	
realizada,	 haverá	 um	 grande	 volume	 de	
documentos,	 sobre	 uma	ampla	 variedade	
de	 tópicos,	que	precisarão	 ser	consultados.	
As	estratégias	que	podem	ser	utilizadas	para	
gerenciar	a	revisão	incluem:

■ Crie uma lista ou um documento de 
rastreamento	 simples,	 por	 exemplo,	 o	
título	principal	da	lei,	o	tópico,	a	citação	
detalhada,	 se	 a	 lei	 é	 nacional	 ou	
subnacional,	 quando	 foi	 promulgada	e	
quando	entrou	 em	 vigor,	 e	 a	 entidade	
governamental  responsável  pela 
implementação.	As	categorias	de	 leis	a	
serem revistas devem ser previstas com 
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antecedência	para	permitir	comparação	
entre os setores do governo envolvidos 
com a segurança viária.

■	 Organize	uma	pequena	sessão	de	debate	
ou consulte indivíduos ou instituições para 
ajudarem	a	identificar	leis	e	regulamentos	
relacionados	 à	 segurança	 no	 trânsito,	
perguntando	 se	 há	 leis	 e	 regulamentos	
sobre:

•	 cada	 um	 dos	 fatores	 de	 risco	 –	
velocidade,	beber	 e	dirigir,	 e	 uso	de	
capacetes	para	motociclistas,	cintos	de	
segurança	e	dispositivos	de	 retenção	
para	crianças;

•	 normas	sobre	capacete;

•	 atendimento	pós-acidente;

•	 normas	 técnicas	 sobre	 fabricação	de	
veículos. 

■ Tópicos relacionados à segurança no 
trânsito que poderiam ser abordados nas 
leis e regulamentos incluem:

•	 comportamento	seguro	em	relação	a	
velocidade,	beber	 e	dirigir,	 e	 uso	de	
cintos	 de	 segurança,	 dispositivos	 de	
retenção	para	crianças	e	capacetes	
para	motociclistas;

  
•	 o	 veículo	 e	 o	 motorista,	 incluindo	

licença	para	dirigir,	 registro	e	normas	
técnicas	para	fabricação	de	veículos;

•	 atendimento	pós-acidente,	 incluindo	
treinamento e licenciamento de pronto 
socorristas,	 normas	de	 licenciamento	
dos	serviços,	proteção	legal	às	pessoas	
que prestarem razoável assistência às 
pessoas	 feridas,	 doentes,	 em	perigo	
ou de algum modo incapacitadas 
(Leis	 do	 “Bom	 Samaritano”),	 normas	
técnicas	 sobre	 veículos	de	 socorro	e	
para	atendimento	de	emergência;

•	 coleta	 e	 gerenciamento	 de	 dados,	
como requisitos dos relatórios de eventos 
e	compartilhamento	de	 informações	
entre	as	instituições	relevantes;

•	 infraestrutura,	 como	 auditorias	 de	
transporte,	sinalização	e	sinais	viários;

• direitos das vít imas e direito à 
privacidade dos pacientes.

Essa	 l ista	 inclui	 áreas	 que	 não	 são	
especificamente	abordados	 neste	Manual,	
mas podem ser destacadas para ações 
futuras,	como	parte	do	exercício	de	avaliação.

■	 Envolver	pessoas	de	setores	relacionados,	
como	saúde,	transporte,	interior	e	justiça.

■	 Definir	prioridades	de	revisão	por	relevância,	
por	 exemplo,	 iniciando	pela	 legislação	
nacional sobre os bem documentados 
fatores	de	risco	de	mortes	e	lesões	e,	em	
seguida,	 abordar	 prazos	 e	 prioridades	
nacionais.

■	 Promover	 uma	 rápida	 avaliação	 da	
legislação	de	outros	países	da	região,	ou	
em	nível	subnacional	e	seus	regulamentos,	
a	fim	de	harmonizar	as	leis	e	regulamentos	
regional	ou	nacionalmente,	perguntando:

•	 Há	uma	lei	ou	regulamento	abordando	
o fator de risco?

• Essa lei ou regulamento estabelece 
obrigação	ou	 limite,	como	o	 limite	de	
concentração	de	álcool	 no	 sangue,	
uso do capacete para condutor 
e	 passageiro,	 ou	 uso	 do	 cinto	 de	
segurança por todos os ocupantes?

•	 Essa	lei	ou	regulamento	contém	normas	
para	 aplicação	 (v.g.,	 fiscalização	
primária),	e	os	métodos	são	os	mesmos	
em nível nacional e regional?

• Essa lei ou regulamento prevê 
penalidades,	e	os	tipos	de	penalidade	
são	 os	mesmos	 em	 nível	 nacional	 e	
regional?

 
•	 Quais	 são	 os	 desafios	 para	 sua	

implementação?

• Quais foram os resultados obtidos 
(especialmente se a lei for relativamente 
nova)?



FORTALECENDO A LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRA: um manual de recursos e práticas para os países 21

C
a

p
ítu

lo
 2

   
 A

va
lia

r e
 a

p
ri

m
o

ra
r a

s 
le

is
 e

 re
g

u
la

m
e

n
to

s 

As informações constantes do Relatório 
da	 Situação	 Mundial	 da	 Segurança	 no	
Trânsito 2013 (3) podem ajudar a responder 
algumas	dessas	perguntas.	A	comparação	
entre	 a	 situação	 da	 legislação	 constante	
dos relatórios de 2009 e de 2013 indica que 
países aprovaram novas leis ou atualizaram a 
legislação	existente.	(3, 4)

2.3 Avaliar as lacunas nas leis e 
regulamentos

A	avaliação	das	lacunas	na	legislação	garante	
que	quaisquer	mudanças	propostas	estarão	
corretamente direcionadas. As respostas às 
seguintes	perguntas	podem	identificar	lacunas	
na	legislação	vigente:

■ Existem inconsistências ou dispositivos 
conflitantes?

■ Existem muitas exclusões ou exceções?

■ As leis abrangem todos os fatores de risco?

■	 Os	problemas	identificados	comprometem	
a	aplicação	da	lei?

■ As normas podem ser implementadas e 
fiscalizadas?

■ A lei contribui para alcançar os objetivos 
para os quais foi promulgada?

As	 respostas	 a	 essas	 perguntas	 exigirão	
uma	 revisão	 das	 informações	 disponíveis.	
Infelizmente,	em	muitos	países	de	baixa	ou	
média	renda,	as	informações	utilizadas	pelos	
gestores	são,	por	vezes,	difíceis	de	obter.	Para	
que	os	governos	avaliem	problemas,	políticas	
e instituições relacionadas à segurança no 
trânsito,	 informação	 de	 qualidade	 faz-se	
necessária (5).	A	publicação	da	OMS, Sistema 
de dados: um manual de segurança viária 
para gestores e profissionais da área (6) 
descreve uma abordagem sistemática para 
coleta,	análise	e	interpretação	de	dados	para	
tomada de decisões e efetivo gerenciamento 
da segurança viária. A ausência de um 
sistema abrangente e confiável de dados 
impede	 a	 compreensão	 da	 real	 natureza	
do	 problema,	 que	 apresenta	 importantes	

implicações para as soluções propostas para 
abordar o problema.
 
Dados	 abrangentes	 e	 confiáveis	 também	
são	necessários	para	avaliar	o	 impacto	das	
mudanças. Enquanto a maioria dos países 
tem	legislação	sobre	os	fatores	de	risco,	como	
velocidade,	 uso	 do	 cinto	 de	 segurança,	
utilização	 do	 capacete,	 beber	 e	 dirigir,	 e	
dispositivos	 para	 retenção	 de	 crianças;	
poucos possuem sistema local para monitorar 
sua	eficácia	em	nível	nacional,	o	que	 torna	
difícil	 o	monitoramento	e	a	avaliação	das	
mudanças (3).

Caixa	2.2	 ilustra	como	a	 revisão	de	uma	 lei	
sobre	uso	dos	cintos	de	segurança,	na	Turquia,	
expôs	 exclusões	 que	 resultaram	 em	baixo	
índice de cumprimento. Caixa 2.3 demonstra 
como a análise de dados sobre as taxas de 
uso	do	capacete,	no	Camboja,	 resultou	em	
melhoria	gradual	das	leis	sobre	utilização	do	
capacete por motociclistas.

Algumas	 lacunas	 já	podem	ser	conhecidas,	
e tentativas (talvez sem sucesso) podem ter 
sido	 feitas	 para	 corrigi-las.	 Por	 exemplo,	 a	
necessidade de uma lei sobre dispositivo para 
retenção	de	crianças	foi	identificada	no	Egito,	
há	alguns	anos;	mas	a	barreira	era	o	custo	
(7). A disponibilidade dos dispositivos para 
retenção	de	crianças	no	mercado	também	
pode ser um fator limitador. O status de uma 
lacuna	 ou	 de	 uma	 questão,	 previamente	
identificada,	pode	ajudar	a	definir	prioridades	
e planejar ações futuras. Por exemplo:

■	 Se	uma	nova	lei,	regulamento	ou	alteração	
já	 foi	elaborada,	muito	do	trabalho	para	
entender	 a	 questão	 já	 deve	 ter	 sido	
realizado;	assim,	o	foco	poderia	voltar	para	
encontrar oportunidades para avançar o 
projeto para a próxima etapa.

■	 Se	um	grupo	de	trabalho	ou	outro	órgão	
foi	 encarregado	 de	 realizar	 a	 revisão	
e oferecer recomendações sobre a lei 
ou	 regulamento,	 o	 foco	 poderia	 ser	 a	
identificação	do	que	foi	feito	e	determinar	
as	próximas	etapas;	como	verificar	 se	as	
recomendações	estão	sendo	consideradas	
e	se	as	ações	estão	sendo	adotadas	pelos	
responsáveis.
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Caixa	2	.2		Dados	ajudam	tomada	de	decisão	para	mudança	em	nível	local

Etapa 1. Identificar o problema

O uso do cinto de segurança tornou-se obrigatório 
na	Turquia,	em	1986,	por	força	do	artigo	78	da	Lei	
de Trânsito nas Estradas. A lei foi gradualmente 
aplicada a condutores e passageiros do banco 
dianteiro,	em	 janeiro	de	1992,	e	aos	passageiros	
do	banco	traseiro,	em	novembro	de	1995.	Apesar	
dessa	previsão	legal,	as	taxas	de	utilização	do	cinto	
de segurança permaneceram baixas.

Etapa 2. Determinar a natureza do problema

Uma	 série	 de	causas	 foi	 identificada,	 incluindo	
lacunas	 na	 lei,	 fiscalização	 insuficiente	 e	baixa	
percepção	pública	dos	benefícios	do	uso	do	cinto	
de segurança. Em particular:

Exceções generalizadas continuavam impedindo 
a	eficácia	da	lei	sobre	a	utilização	obrigatória	do	
cinto de segurança. As exceções incluíam veículos 
militares,	veículos	de	atendimento	de	emergência,	
determinadas categorias de veículos comerciais e 
micro-ônibus.

Embora	 as	 taxas	 de	 utilização	 do	 cinto	 de	
segurança	continuassem	baixas,	 poucas	multas	
foram	impostas	pelo	não	uso	do	cinto	de	segurança,	
especialmente	depois	de	2009.	Entre	2009	e	2010,	
as	multas	 relacionadas	ao	não	uso	do	cinto	de	
segurança	diminuíram	em	 24%,	 aumentando	a	
preocupação	sobre	a	aplicação	da	lei.

Estudos	 sobre	conhecimento,	atitudes	e	práticas	
sugeriram	que	o	público	em	geral	não	compreendia	
os benefícios dos cintos de segurança. Os motivos 
para	o	descumprimento	 incluíam:	desconforto,	
uma	percepção	que	eles	não	seriam	necessários,	
e	inconveniência	para	mulheres	grávidas.

Etapa 3. Entender as consequências do problema

Um estudo realizado pela Presidência da Traffic 
Training and Research,	 em	2009,	 revelou	baixas	
taxas	de	utilização	do	cinto	de	 segurança;	 por	

exemplo,	 taxas	 tão	 baixas	 quanto	 17%	 foram	
registradas	nas	vias	internas	de	Afyon.

Resultado da avaliação

A análise resultou em duas conclusões gerais: a 
necessidade	de	alteração	legislativa,	para	fechar	
as	 lacunas	 da	 lei,	 e	 soluções	 não	 legislativas,	
incluindo	educação	sobre	os	benefícios	do	uso	do	
cinto de segurança (por meio de marketing social) 
e	aperfeiçoamento	da	fiscalização	(por	meio	de	
treinamento para as polícias). O programa da 
Turquia	para	alinhar	 suas	 leis	e	 regulamentos	aos	
da	União	Europeia	(2007–2013)	inclui	alteração	dos	
regulamentos	sobre	trânsito	viário,	em	relação	ao	
uso do cinto de segurança. Enquanto aguardava 
as	mudanças	 legislativas,	 em	nível	 nacional,	 o	
Governador	 de	 Afyon	 emitiu	 uma	 circular,	 em	
março	de	2012,	exigindo	que	todos	os	funcionários	
do governo utilizassem os cintos de segurança e 
submetessem-se	à	aplicação	da	 lei.	 A	 taxa	de	
utilização	do	cinto	de	 segurança	aumentou	de	
17%	para	 50%,	depois	que	a	circular	 foi	 emitida	
em	Afyon.	Uma	circular	semelhante	foi	emitida	em	
Ankara,	em	agosto	de	2012,	após	o	 sucesso	da	
circular	de	Afyon.	

Fonte: referência (8).

Direitos autorais: Governador Afyonkarahisar - Irfan Balkanlioglu 
(c), Diretoria de Segurança Provincial de Afyon, 2012.
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Caixa	2	.3		Lei	do	capacete	para	motociclistas,	no	Camboja

Altos índices de lesões e mortes entre 
motociclistas geram profundas investigações 
sobre as taxas de utilização de capacetes

Em	2004,	 um	banco	de	dados	 foi	 estabelecido	
para fornecer ao Governo do Camboja e outras 
lideranças informações precisas e abrangentes 
sobre eventos de trânsito e suas vítimas. O Sistema 
de	 informação	 coleta	 dados	 dos	 serviços	 de	
saúde	e	da	polícia	de	 trânsito,	 em	 todos	os	 24	
municípios	e	províncias	do	país;	bem	como,	analisa	
e	dissemina	os	dados	para	fins	de	planejamento,	
implementação	 e	 avaliação	 das	 respostas	 ao	
programa e da política apropriada. As informações 
desse	 sistema	 são	complementadas	pela	coleta	
de dados primários (como estudos observacionais 
sobre	os	fatores	de	risco).	Juntas,	essas	informações	
orientam a política e as ações para reduzir as lesões 
causadas	pelo	trânsito,	no	Camboja.

Dados do sistema mostraram que o número de 
mortes	 entre	motociclistas	 aumentou	 em	 61%,	
entre	2005	e	2010,	após	um	grande	aumento	nos	
níveis	 de	motorização.	 Em	 2008,	motociclistas	
representavam 75% de todos os veículos 
motorizados	 no	Camboja,	 e	aproximadamente	
70% de todas as 1600 mortes relacionadas ao 
trânsito foram de motociclistas (dos quais quase 
a metade sofreu traumatismo craniano).

Uma redução no uso do capacete, 
particularmente à noite, indicou a necessidade 
de alteração legislativa e mudança de 
comportamento

Uma profunda análise dos dados do sistema de 
informação	revelou	que	quase	metade	das	mortes	
ocorreram	entre	 16	e	 22	 horas,	 particularmente	
na	capital	do	país,	Phnom	Penh,	onde	o	número	
de vítimas motociclistas quadruplicou entre 2006 
e	2008,	e	a	porcentagem	de	mortes	foi	maior	que	
no restante do país. Os dados observacionais 
mostraram	 que	 os	 índices	 de	 utilização	 do	
capacete eram baixos: cerca de 47% dos 
condutores de motocicletas usavam o capacete 
durante	o	dia,	mas	apenas	36%	dos	condutores	
utilizavam-no durante a noite.

Uma	medida	legislativa	para	abordar	essa	questão	
foi	introduzida	em	2007,	com	uma	lei	que	tornou	
obrigatório	o	uso	do	capacete	pelos	motociclistas,	

foi	assinada	pelo	Rei.	A	aplicação	da	 lei	 iniciou	
em	 janeiro	de	 2009,	 principalmente	em	Phnom	
Penh,	durante	a	noite,	com	apoio	da	polícia	de	
trânsito	para	definição	de	pontos	de	fiscalização.	
Esses	 pontos	 de	 fiscalização	 noturna	 também	
abordaram o problema da embriaguez ao 
volante.	Ao	mesmo	tempo,	dados	observacionais	
foram	coletados	para	monitoramento	e	avaliação	
das	taxas	de	utilização	dos	capacetes.

Resultados preliminares sugerem aumento 
da taxa de utilização do capacete após a 
introdução da nova lei

Dados coletados em três províncias sugerem 
que	 essa	 medida	 legislativa	 e	 sua	 aplicação	
aumentaram	as	taxas	de	utilização	do	capacete	e	
reduziram o número de lesões na cabeça. Apesar 
de	os	resultados	de	observação	contínua	em	três	
locais,	 onde	a	 lei	 foi	 ativamente	aplicada	pelo	
período	de	5	meses,	no	ano	de	2010,		revelarem	
aumento	nas	taxas	de	utilização	dos	capacetes	
por	condutores	de	motocicletas,	os	índices	entre	
passageiros	permaneceram	extremamente	baixos,	
principalmente	porque	a	legislação	não	previa	o	
uso de capacetes pelos passageiros.

Em	 2011,	 um	 grupo	 multisetorial	 propôs	 uma	
alteração	na	legislação	nacional	de	segurança	no	
trânsito,	para	tornar	obrigatório	o	uso	do	capacete	
pelos	 passageiros.	 A	 revisão	proposta	 também	
incluía um aumento de cinco vezes na penalidade 
decorrente	do	não	uso	do	capacete,	por	 todos	
os	 usuários	 de	motocicletas.	No	 início	de	 2012,	
uma	 emenda	 foi	 submetida	 para	 aprovação	
do	Conselho	de	Ministros,	que	 fará	a	 remessa	à	
Assembleia	Nacional,	ao	Senado	e,	finalmente,	ao	
Rei. Marketing Social será utilizado para apoiar a 
alteração	legislativa,	aumentando	a	consciência	
sobre	os	perigos	do	não	uso	dos	capacetes	pelos	
motociclistas,	incluindo	os	passageiros.

Melhorias na legislação sobre capacetes para 
motociclistas continuam

As	 próximas	 etapas	 incluem	 a	 criação	 e	 a	
implementação	de	 normas	 técnicas	 nacionais	
sobre	 capacetes	 para	 motociclistas,	 para	
assegurar que todos os capacetes vendidos 
ofereçam	um	nível	mínimo	de	proteção.
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■	 Se	 uma	 política	 foi	 definida,	 mas	 não	
foi	 encaminhada	 à	 fase	 legislativa	 ou	
regulamentar,	o	foco	poderia	ser	o	trabalho	
com	organizações	 não	governamentais	
para promover a mudança legislativa.

Para	 algumas	 leis	 ou	 regulamentos,	 a	
contribuição	 de	 especialistas	 pode	 ser	
necessária para identificar o problema. 
Exemplos	 incluem	 especif icação	 de	
capacetes	 para	 motociclistas,	 inspeção	
veicular,	testes	de	alcoolemia,	requisitos	para	
controle	de	velocidade,	normas	técnicas
 
sobre	ambulâncias,	requisitos	para	treinamento	
e	 certif icação	 de	 pronto	 socorristas.	
Valendo-se	 do	 conhecimento	 técnico	 de	
especialistas,	tanto	do	setor	público	como	do	
privado,	 instituições	garantem	 interpretação	
adequada dos requisitos e certificam que 
esses	requisitos	são	coerentes	com	as	melhores	
evidências e normas disponíveis.

Uma	vez	 identificadas	as	 normas	 técnicas,	
as leis e regulamentos devem ser avaliadas 
para	determinar	se	são	capazes	de	prevenir	a	
violação	das	normas,	ou	se	novos	dispositivos	
serão	 necessários	 para	 evitar	 a	 violação.	
No	caso	de	capacetes	para	motociclistas,	
disposições adicionais podem ser necessárias 
para abranger:

■	 obrigatoriedade	da	inclusão	de	instruções	
sobre cuidado adequado e ajuste dos 
capacetes,	 e	 requisitos	 sobre	 rotulagem	
do	produto	(v.g.,	leis	e	regulamentos	sobre	
embalagens);

■	 proibição	da	venda	de	capacetes	não-
conforme,	 incluindo	 penalidades	 para	
violação	e	como	as	penalidades	 serão	
impostas	 (v.g.,	 inspeção	 das	 vendas	 e	
apreensão);

■	 proibição	 de	 importações	 ilegais	 e	
imposição	 de	 sanções	 à	 importação	
de	 capacetes	 que	 que	 não	 atendam	
às	 normas	 reconhecidas	pelo	país	 (v.g.,	
leis	 e	 regulamentos	 sobre	 importação	e	
alfândega);

■	 p ro ib ição 	 da 	 adu l te ração 	 de	
capacetes ou dos rótulos dos produtos 
(sem	 especificação)	 e	 imposição	 de	

penalidades	 (v.g.,	 leis	 e	 regulamentos	
criminais	e	de	proteção	ao	consumidor,	e	
sistemas	para	comunicação).

Os	 países	 que	 adotarem	 normas	 técnicas	
para	capacetes,	pela	primeira	 vez,	podem	
encontrar	dificuldades	para	aplicar	todas	as	
leis,	regulamentos,	sistemas	de	monitoramento	
e	de	 fiscalização	ao	mesmo	 tempo.	 Todas	
as	medidas	 legais	 devem,	 no	 entanto,	 ser	
incluídas em um plano de longo prazo pelas 
leis e regulamentos sobre uso do capacete.

A	 percepção	 pública	 sobre	 as	 leis	 e	
regulamentos existentes pode esclarecer 
se e como eles devem ser aperfeiçoados. 
Falta	de	clareza,	 interpretação	equivocada	
e	falhas	podem	tornar-se	aparentes	quando	
as lideranças e o público reúnem-se 
por	 meio	 de	 grupos	 focais,	 entrevistas,	
estudos	 observacionais,	 e	 pesquisas	 sobre	
conhecimento,	 atitudes	 e	 práticas.	 Por	
exemplo,	 estudos	que	demonstram	que	as	
pessoas	geralmente	não	fixam	corretamente	
os	capacetes	podem	indicar	que	a	definição	
de “uso do capacete” deveria incluir 
“afixado”,	como	foi	feito	na	Índia	e	no	Vietnã,	
por	 exemplo,	 combinado	 com	educação	
para	a	utilização	adequada	do	capacete.

A	clareza	do	texto	de	uma	lei	é	 importante,	
levando	em	consideração	o	idioma	em	que	
a	 lei	 foi	 escrita,	 normas	culturais,	 e	 normas	
legais	ou	 regulamentares	 sobre	elaboração	
de textos (seja Caixa 2.4).

Informações de lideranças e do público sobre 
seus entendimentos e preocupações em 
relação	às	 leis	podem	apontar	as	áreas	que	
exigem esclarecimentos. Embora as mudanças 
nas	leis	e	nos	regulamentos	possam	demorar,	
a	educação	pública	por	meio	de	campanhas	
em mídia de massa pode resolver muitas dessas 
confusões. É importante avaliar se o aumento 
do cumprimento das normas será alcançado 
por	mudanças	legislativas	ou	regulamentares,	
ou	se	a	educação	pública	será	suficiente.

2.4	 Aumentar	a	abrangência	das	leis	e	
regulamentos

A abrangência das atuais leis e regulamentos 
sobre segurança no trânsito deveria ser 
avaliada para determinar se:
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Caixa 2 .4  Garantir clareza ao texto legal

A SEGUIR TEM-SE DOIS EXEMPLOS de como as leis 
podem ser mal interpretadas:

O dispositivo: “Todos os indivíduos conduzindo 
uma motocicleta devem utilizar um capacete” 
pode	 não	 ser	 interpretado	 como	 obrigatório,	
principalmente	 se	 não	 houver	 previsão	 de	
fiscalização	 e	 multas,	 ou	 se	 a	 fiscalização	
for	 inconsistente.	 Por	 outro	 lado,	 “Todos	 os	
indivíduos conduzindo uma motocicleta devem 
obrigatoriamente	utilizar	um	capacete”,	embora		
contenha	 uma	 clara	 ideia	 de	 cumprimento	
obrigatório	 e	 de	penalidades,	 esses	 elementos	

são	necessários	para	que	a	 lei	 ou	 regulamento	
sejam considerados abrangentes.

O	dispositivo:	 “Não	 utilizar	 um	capacete	 pode	
resultar	em	uma	penalidade	de	100–200	shillings”	
não	define	claramente	a	multa,	 e	 pode	dar	 à	
autoridade muita discricionariedade para 
determinar	 o	 valor	da	multa,	 ou	pode	oferecer	
oportunidade para abuso por agentes de 
fiscalização.	“Todos	os	indivíduos	que	não	utilizam	
um	capacete	 serão	multados	 em	 100	 shillings”	
é	 uma	 descrição	mais	 clara	 da	 norma	 e	 das	
expectativas relacionadas às penalidades.

■ abordam todos os elementos importantes 
de	 cada	 fator	 de	 risco,	 com	 base	 na	
melhor	evidência	disponível;

■ incluem mecanismos e recursos para sua 
aplicação;

■ estabelecem consequências  para o 
descumprimento.

Leis	 e	 regulamentos	 abrangentes	 são	
importantes	para	a	eficácia	das	medidas	de	
segurança no trânsito.

2.4.1 Garantir que as leis e regulamentos 
sejam	baseados	em	evidência

Leis e regulamentos devem estabelecer 
requisitos	 obrigatórios,	 que	 são	 baseados	
na	melhor	 evidência	 disponível.	 Para	 que	
seja	 considerada	 abrangente,	 uma	 lei	 ou	
regulamento deve conter aqueles elementos 
que foram comprovados aptos a demonstrar 
cientificamente a efetiva mudança. Por 
exemplo,	 leis	 sobre	 licenças	 progressivas	
para dirigir encontram-se baseadas na 
premissa que novos condutores devem 
começar a dirigir em condições de menor 
risco	e	relativa	segurança,	e	gradativamente	
serem introduzidos em condições mais 
complexas e de maior risco (9). Os elementos 
da lei necessários para criar condições de 
“menor risco” devem estar de acordo com 
a	evidência,	a	fim	de	alcançar	os	resultados	
desejados;	 esses	 elementos	 podem	 incluir	
restrições	ao	consumo	de	álcool,	 restrição	

à	direção	noturna	e	ao	transporte	de	muitos	
passageiros	 igualmente	 jovens,	 durante	 a	
primeira	 licença	para	dirigir,	 e	 limitação	da	
condução	sem	supervisão	(10, 11). De forma 
semelhante,	leis	para	o	transporte	de	crianças	
em	veículos	devem	especificar	a	 idade,	a	
altura	e	o	peso,	bem	como	o	tipo	de	retenção	
para o qual a lei ou regulamento aplica-se 
(12).	Tabela	2.2	classifica	várias	 intervenções	
em termos de eficácia em prevenir lesões 
causadas	em	crianças	no	trânsito,	que	podem	
ser utilizadas para criar leis ou regulamentos.

Basear as leis e regulamentos em evidência 
é	importante	por	muitas	razões.	A	evidência	
oferece uma base sólida para levar uma 
questão	à	agenda	do	 legislativo	 nacional,	
indica	 alternativas	 para	 a	 solução	 do	
problema e relaciona a lei a benefícios 
para	 o	 público	 em	 geral,	 o	 que	 consiste	
em	 importante	 consideração	 quando	 se	
defendem mudanças.

Um número de fontes de evidência pode 
ser utilizado. Estudos realizados em vários 
cenários	melhoram	o	entendimento	 sobre,	
por	exemplo,	a	 relação	entre	a	velocidade	
de impacto do veículo e o risco de morte. 
Essas	 informações	são	úteis	para	determinar	
limites de velocidade em rodovias e em 
áreas	 urbanas,	 limites	 de	alcoolemia	para	
novos	condutores,	dispositivos	de	 retenção	
para	crianças	mais	 velhas,	e	a	eficácia	das	
câmeras	medidoras	de	velocidade	para	fins	
de	fiscalização	dos	limites	de	velocidade.



FORTALECENDO A LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRA: um manual de recursos e práticas para os países26

Avaliar e aprimorar as leis e regulamentos Capítulo 2

Em	 algumas	 áreas,	 mais	 pesquisas	 são	
necessárias	para	determinar	a	 intervenção	
mais eficiente a ser prevista em lei. Por 
exemplo,	mais	pesquisas	são	necessárias	sobre	
fontes	de	distração	de	motoristas,	 como	o	
uso	de	equipamentos	enquanto	dirige	 (v.g.,	
telefones	móveis	sem	fio,	celulares	ou	iPods).	
As leis que proíbem o uso desses equipamentos 
enquanto dirige variam (13).
 
Quando	a	evidência	não	está	disponível,	ou	é	
inconclusiva,	a	decisão	sobre	a	possibilidade	

de	promover	a	alteração	 legislativa	deveria	
fundar-se	em	considerações	sobre	a	evolução	
da	 segurança	viária	no	país,	 e	como	ela	é	
tratada em suas leis e regulamentos. Um 
país	que	alcançou	significativa	 redução	em	
lesões e mortes pode implementar medidas 
para alcançar zero mortes. Tabela 2.3 mostra 
a	evolução	do	 foco	 sobre	as	 intervenções	
de	 segurança	 viária,	 a	medida	que	novos	
resultados tornam-se disponíveis. Outra 
abordagem	pode	 ser	 a	 realização	de	 um	
estudo piloto da medida proposta e a 

Tabela 2.2 Estratégias	para	prevenir	lesões	causadas	em	crianças	no	trânsito

Estratégia Efi
c
a
z

Pr
o

m
is

so
ra

Ev
id
ê
n
c
ia
	

in
su
fic
ie
n
te

In
e
fic
a
z

Pr
e
ju
d
ic
ia
l

Introduzir (e aplicar) leis sobre idade mínima para beber

Definir	(e	aplicar)	limites	menores	de	álcool	no	sangue	para	
novos condutores e tolerância zero para infratores

Uso de dispositivos apropriados para crianças e cintos de 
segurança 

Uso de capacetes por motociclistas e ciclistas 

Reduzir	a	velocidade	próximo	a	escolas,	áreas	residenciais	
e de lazer

 Segregar os diferentes tipos de usuários da via 

Introduzir (e aplicar) acionamento das luzes durante o dia 
por motociclistas 

Introduzir um sistema progressivo de licenças para dirigir 

Implementar programas destinados para motoristas 

Aumentar a visibilidade dos pedestres 

Introduzir	orientação	em	escolas	sobre	os	riscos	de	beber	e	
dirigir

Realizar	educação	para	o	trânsito	nas	escolas	

Assentos para jovens e crianças em local dotado de air 
bag

Licenciamento de adolescentes como novos condutores

Fonte: Referência (14).
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utilização	de	dados	locais	sobre	seu	impacto	
nas	lesões	e	mortes	causadas,	para	promover	
uma lei nacional.

2.4.2 Garantir que as leis e regulamentos 
incluam normas apropriadas para 
suas	aplicações	

As leis e regulamentos devem estabelecer 
normas	claras	para	aplicação	da	legislação,	
por	 que	 uma	 fiscalização	 consistente	 e	
contínua		das	leis	ou	regulamentos	é	essencial	

para	a	eficácia	das	intervenções	(Tabela	2.4).	A	
aplicação	pode	ser	inadequada	por	causa	de	
uma	variedade	de	fatores	sociais,	econômicos,	
políticos,	capacidades	e	outros.	Uma	forma	de	
mitigar	esse	problema	é	garantir	que	a	lei	ou	
regulamento estabeleça com clareza como 
será	feita	a	aplicação	da	lei	e	defina	quem	é	
o	responsável	pela	fiscalização.

Embora a lei possa ser aplicada sem um 
dispositivo	 específico,	 uma	 indicação	 de	
como	a	lei	será	aplicada,	e	por	quem,	pode	

Tabela 2.3 Evolução	das	abordagens	para	a	segurança	no	trânsito,	de	1950	até	o	momento

Foco	em	intervenções	em	conutores

 1950–1960 Fase 1

Ênfase	em	intervenções	para	mudar	comportamento,	incluindo	leis	e	penalidades

Foco no Sistema de intervenção

 1970–1980 Fase 2

Uma	estrutura	sistemática	para	a	segurança	viária,	desenvolvida	por	William	Haddon	
em	1970,	para	examinar	o	papel	dos	atributos	pessoais,	das	características	de	
vetores,	de	agentes,	e	do	meio	ambiente	(Matriz	de	Haddon),	antes,	durante	e	
depois dos eventos de trânsito.

Uma	ampla	abordagem	do	sistema	para	segurança	no	trânsito	inclui	instituições,	
veículos e infraestrutura.

Início dos 
anos 1990 Fase 3

Objetivando liderança institucional e intervenções por meio de monitoramento e 
avaliação

Ênfase	em	coordenação	intergovernamental	e	intersetorial	

Definir	as	hierarquias	alvo

Fim dos anos 
1990 Fase 4

Eliminação	a	longo	prazo	das	lesões	graves	e	das	mortes	relacionadas	ao	trânsito

Repensando	as	intervenções	e	a	composição	das	instituições	para	alcançar	um	
objetivo	ambicioso:	exemplos	incluem	a	“Segurança	Sustentável”,	na	Holanda;	a	
“Visão	Zero”,	na	Suécia,	e	as	abordagens	de	“Sistema	Seguro”	que	influenciaram	
iniciativas	na	Austrália,	Dinamarca,	Finlândia,	Noruega	e	Suíça.	

Pós anos 
2000 Atual / Em andamento

Ênfase	contínua	em	sistemas	amplos	de	intervenções,	responsabilidade	multisetorial,	
objetivos	ambiciosos,	gerenciamento	institucional	eficiente,	e	intervenções	fundadas	
em evidência

Investigação	de	soluções	inovadoras

Fonte: referência (15).
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esclarecer as obrigações das entidades 
governamentais,	 conferir	 poderes	 às	
autoridades	para	exercerem	 seus	 deveres,	
e	 	mostrar	que	recursos	são	necessários	para	
a	aplicação	da	 lei.	 Em	acréscimo,	 normas	
claras	 sobre	 aplicação	 da	 lei	 fornecem	 a	
base	para	coleta	de	evidências.	Por	exemplo,	
uma	 lei	obrigando	a	 realização	de	 teste	de	
alcoolemia,	 em	hospitais,	 após	eventos	de	
trânsito com vítimas fatais ou com ferimentos 
graves,	pode	gerar	dados	úteis	sobre	a	relação	
álcool e trânsito. Exemplos de como as leis 
tratam	a	fiscalização	dos	limites	de	alcoolemia	
incluem o seguinte:

■	 A	 Lei	de	Veículos	Automotores,	 na	 Índia,	
autoriza os policiais a realizarem o teste do 
etilômetro	se	houver	motivo	razoável	para	

suspeitar que o indivíduo esteja violando as 
leis sobre beber e dirigir.

■	 Além	 disso,	 em	 caso	 de	 evento	 de	
trânsito,	 policiais	 têm	 autoridade	 para	
realizar	 o	 teste	do	etilômetro	 se	 houver	
motivo razoável para suspeitar que a 
pessoa que estava dirigindo o veículo 
automotor,	no	momento	do	evento,	tinha	
álcool em seu sangue ou que estivesse 
dirigindo	sobre	influência	de	determinados	
medicamentos.	No	entanto,	se	o	motorista	
for	hospitalizado	após	o	evento,	o	médico	
atendente deve obrigatoriamente ser 
notificado	e	deve	aprovar	o	 teste	antes	
que	o	policial	o	 realize.	O	médico	pode	
opor-se	 à	 realização	 do	 exame	 sob	 o	
argumento	 que	 sua	 realização,	 ou	 os	

Tabela 2.4 Eficácia	das	medidas	de	fiscalização	relacionadas	aos	eventos	de	trânsito

Variação	percentual	no	número	de	mortes	e	lesões	
causadas pelo trânsitoa

Medida de Fiscalização

Fiscalização	fixa	de	velocidade –4	(–20;	–8) –6	(–9;	–4)

Policiamento –4	(–32;	+36) –16	(–20;	–12)

Redução	dos	limites	de	alcoolemia –8	(–12;	–4) –4	(–5;	–3)

Teste	randômico	de	alcoolemia	b –76	...	–16 –28…	–10

Fiscalização	de	embriaguez	ao	volante –9	(–11;	–6) –7	(–8;	–6)

Fiscalização	de	cinto	de	segurança –6	(–21;	+14) –8	(–18;	+4)

Câmeras medidoras de velocidade –17	(–19;	–16) –19	(–20;	–18)

Câmeras	de	avanço	a	sinais	vermelhos –12 –11	(–18;	–3)

Multas,	recolhimento	da	licença	para	dirigir	e	
prisão	(efeito	total)

–10	(–11;	–9)

Cartas de advertência –15	(–18;	–13)

Sistema	de	pontos	de	demérito –5	(–10;	0)

Suspensão	da	licença	para	dirigir –17	(–19;	–16)
a	 As	informações	representam	o	efeito	mais	provável	e	intervalo	de	95%	de	confiabilidade.
b	 Os	resultados	dos	testes	randômicos	do	etilômetro	são	de	Peek-Asa	(16)	e	encontram-se	baseados	no	número	de	
vítimas	e	não	no	número	de	eventos;	efeito	mais	provável,	não	disponível;	somente	faixas	de	95%	de	confiabilidade	
foram fornecidas.

Fontes: referências adaptadas (17, 18).

Eventos  
com mortes

Eventos  
com	lesões

Todas
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requisitos	 para	 realizá-lo,	 poderiam	 ser	
prejudiciais à assistência adequada ou ao 
tratamento do paciente (2).

■	 Nos	 Estados	Unidos,	enquanto	motoristas	
podem ser parados aleatoriamente em 
“pontos	de	fiscalização	de	sobriedade”,	um	
teste	de	alcoolemia	não	pode	ser	realizado	
se	não	houver	suspeita	de	uso	de	álcool.	Em	
alguns	estados,	no	entanto,	a	 recusa	em	
submeter-se	a	um	 teste	de	alcoolemia	é	
tratada	como	infração	e	pode	resultar	em	
penalidades	administrativas.	Em	Maryland,	
se	 uma	 pessoa,	 possuidora	 da	 licença	
estadual	para	dirigir,	recusa-se	à	realização	
do	 teste	de	alcoolemia,	o	policial	pode	
confiscar	a	licença	para	dirigir,	emitir	uma	
licença temporária e remeter o caso à 
Administração	de	Veículos	Automotores,	
de	Maryland.	Se	o	motorista	for	um	condutor	
de	 veículo	 comercial,	 a	 Administração	
suspenderá ou cassará sua licença para 
dirigir (19).

■	 Na	Austrália,	a	polícia	pode	realizar	testes	
randômicos	do	etilômetro	 em	qualquer	
motorista	 ou	 motociclista,	 a	 qualquer	
momento,	sem	que	tenha	identificado	um	
problema. Intervenções podem incluir os 
facilmente identificáveis “booze buses” 
(“ônibus	dos	embriagados”),	 em	que	os	
condutores	 são	 levados	 para	 posterior	

exame	de	sangue,	se	o	teste	de	alcoolemia	
for	positivo.	 Em	alguns	estados,	 todos	os	
veículos	 da	polícia	 são	equipados	 com	
etilômetros,	 para	garantir	 que	 um	 teste	
de alcoolemia possa ser realizado se um 
evento de trânsito ocorrer (16).

■	 Regulamentos	na	China	permitem	o	uso	
de	equipamentos	de	detecção,	como	um	
pré-requisito	para	a	realização	de	um	teste	
com	etilômetro.

Outra	opção	é	a	aplicação	gradual	da	 lei,	
durante	 um	 período,	 para	 permitir	 que	 o	
público incorpore a norma em seu cotidiano 
e estimule o policiamento da comunidade. 
Por	 exemplo,	 a	 polícia	 pode	 emitir	 avisos	
e	 fornecer	 educação,	 antes	 de	 iniciar	 a	
imposição	de	sanções	(caixa	2.5).	Essa	opção	
também	pode	ser	usada	na	hipótese	de	uma	
lei	 exigir,	 por	 exemplo,	 uso	 obrigatório	 do	
capacete	enquanto	as	normas	técnicas	sobre	
capacetes	não	entrarem	em	vigor.

2.4.3 Garantir que as leis e regulamentos 
incluam penalidades adequadas 

Penalidades devem ser apropriadas e 
fundadas	 em	 conhecimento	 atualizado	
sobre sua eficácia. Uma variedade de 
penalidades tem sido utilizada para mudar o 
comportamento	dos	participantes	do	trânsito,	

Caixa 2 .5 Abordagem gradual, na Malásia, para implementar uma lei sobre cinto de 
segurança para passageiros

MALÁSIA UTILIZOU UMA ABORDAGEM GRADUAL, 
DURANTE 6 MESES após	a	aprovação	da	lei,	para	
implementar o uso do cinto de segurança por 
passageiros;	 que	 começou	 com	 uma	 série	 de	
campanhas	de	promoção	de	segurança,	seguidas	
de	atividades	de	conscientização	e,	finalmente,	
de	 fiscalização.	A	 estratégia	de	promoção	da	
segurança	incluiu	uma	campanha	de	marketing 
social,	educação	sobre	a	necessidade	do	uso	do	
cinto	de	segurança	traseiro,	e	informações	sobre	
requisitos correspondentes ao cronograma para 
veículos	antigos.	 Por	 exemplo,	aos	proprietários	
de	automóveis	registrados	depois	de	1995,	sem	a	
instalação	de	cintos	de	segurança,	foi	concedido	
um período de carência de 3 anos para equiparem 

os veículos com cintos de segurança traseiros.
 
Programas comunitários para criar consciência 
entre	 os	 Malaios	 incluíram	 a	 participação	 de	
entidades	do	alto	escalão,	como	o	Departamento	
de	Segurança	no	Trânsito,	a	Polícia	Real	Malásia	
e	 o	 Departamento	 de	 Transporte	 Rodoviário,	
para promoverem o uso dos cintos de segurança 
traseiros.	 Durante	 o	 período	 de	 advocacy,	
a	 fiscalização	 pela	 polícia	 incluía	 conselhos	
austeros e advertências sobre as penalidades pelo 
descumprimento.	A	implementação	integral	da	lei	
foi realizada em 1º de Janeiro de 2009.

Fonte: referências (20, 21).
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incluindo	advertência,	 sanções	pecuniárias	
(multa em valor fixo ou baseadas na 
gravidade	da	infração),	pontos	de	demérito,	
sistema	de	pontuação,	suspenção	da	licença	
para	dirigir,	apreensão	do	veículo	e	prisão.	Em	
alguns	casos,	os	 índices	do	valor	do	 seguro	
encontram-se vinculados ao registro de 
infrações,	 resultando	em	aumento	do	valor	
do	prêmio,	 como	uma	 forma	adicional	de	
penalidade	 financeira.	 Penalidades	 são,	
por	 vezes,	 combinadas,	 como	 a	 sanção	
pecuniária	e	pontos	de	demérito,	por	infração	
por excesso de velocidade. Programas de 
aperfeiçoamento de condutores podem ser 
obrigatórios,	ou	podem	ser	oferecidos	como	
alternativa	às	sanções	pecuniárias	na	hipótese	
de	infração	grave	ou	de	reiterada	violação.	A	
pesquisa sugere que programas direcionados 
podem reduzir tanto a reincidência como os 
custos judiciais (22, 23).

Penalidades	devem	 ser	apropriadas,	pois	a	
gravidade,	por	si	só,	não	garante	a	eficácia	
da	sanção	(24).
 
Por exemplo:

■	 Multas	variáveis,	como	aquelas	baseadas	
em	uma	proporção	da	renda	do	infrator,	
garantem	que	os	usuários	da	via	sejam,	de	
igual	modo,	economicamente	afetados	
pela	mesma	infração	de	trânsito.

■ Aumento substancial das multas para 
infrações de gravidade relativamente 
menores pode enfraquecer outros aspectos 
do	sistema	de	justiça	criminal;	portanto,	o	
valor das multas deve ser proporcional ao 
montante das demais multas previstas no 
sistema de justiça criminal.

■ Multas em valores muito baixos podem 
enviar a mensagem aos condutores de 
que aquele comportamento ilegal ao 
volante	é	insignificante	(25).

Embora a eficácia de certos tipos de 
penalidades por violações às normas de 
segurança	no	 trânsito	 tenha	 sido	objeto	de	
muitos	 estudos,	 é	muitas	 vezes	 difícil	 isolar	
o	 efeito	 das	 sanções,	 porque	 elas	 estão	
comumente combinadas com outras medidas 
e	os	resultados	não	foram	consistentes.	Alguns	
estudos,	 no	entanto,	 indicam	a	eficácia	de	
determinadas sanções sobre certos tipos 
de	 violações,	 em	determinadas	condições	
(Tabela 2.5). Os custos para administrar as 
sanções	 também	 devem	 ser	 levados	 em	
consideração,	assim	como	a	probabilidade	
de	 que	 a	 sanção	 seja	 administrada	
consistentemente;	caso	contrário,	sua	eficácia	
será reduzida. Indexar o valor das multas ao 
índice	de	preços	ao	consumidor,	ou	a	outro	
índice	adequado,	pode	evitar	que	as	multas	
representem valor muito baixo com o passar 
do tempo.
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Tabela 2.5 Eficácia	das	penalidades	sobre	infrações	ao	volante

Tipo de penalidade Descrição Eficácia

Incluem multas aplicadas no local da 
infração,	geralmente	para	infrações	
comuns,	como	excesso	de	velocidade,	
desrespeito	à	sinalização	de	trânsito,	
não	parar	no	semáforo	vermelho.	Não	é	
necessária	a	apresentação	ao	tribunal.

Pode	reduzir	as	infrações,	mas	os	
resultados	dos	estudos	são	inconsistentes.

Aumenta o uso dos cintos de segurança.

Não	demonstra	efeito	sobre	o	excesso	de	
velocidade.

A polícia pode suspender a licença 
para	dirigir	do	condutor	que	não	
passar	no	teste	de	alcoolemia,	sem	
a	necessidade	de	apresentação	ao	
tribunal.

Reduz	o	número	de	mortes	no	trânsito,	
com maior efeito sobre os eventos 
relacionados ao álcool. Leis que exigem 
apresentação	ao	tribunal	demonstram	
ser	menos	eficazes	que	a	suspensão	
administrativa da licença.

Eficaz	apenas	entre	condutores	cuja	
licença já foi suspensa e somente 
durante o período em que a licença 
estava suspensa.

Condutores	são	submetidos	a	um	
sistema de pontos atribuídos por 
infrações	graves	ou	por	eventos,	e	
recebem sanções quando um limite 
crítico for alcançado. Sanções podem 
incluir	cartas	de	advertência,	cursos	
obrigatórios de aperfeiçoamento de 
condutores,	ou	suspensão	da	licença	
para dirigir.

Não	reduz	o	número	de	eventos,	
porém	os	componentes	desse	sistema	
podem fazê-lo. Os cursos e as cartas 
de advertência reduzem os eventos 
em cerca de 10%. Condutores que 
acumulam	pontos	suficientes	e	estão	
em	risco	de	suspensão	da	licença	
(notificados	por	cartas	de	advertência)	
tornam-se mais cautelosos. Como a 
eficácia	das	cartas	de	advertência	
depende	de	seus	conteúdos,	os	
resultados	não	são	consistentes.	Os	cursos	
de aperfeiçoamento de motoristas 
reduzem eventos envolvendo jovens 
condutores.

Fixas

Suspensão 
Administrativa  
da Licença  
para Dirigir

Sistema de 
Pontos de 
Demérito
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A	polícia	pode	confiscar	
administrativamente o veículo do 
infrator	(mesmo	que	ele	ou	ela	não	
seja	o	proprietário),	por	infrações	como	
dirigir	com	concentração	de	álcool	
acima do limite  ou dirigir sem uma 
licença válida.

Para condutores condenados por terem 
dirigido	sob	a	influência	de	álcool,	
a	apreensão	do	veículo	apresenta	
eficácia	maior	e	de	maior	duração	que	a	
suspensão	da	licença,	mesmo	que	exista	
apenas	uma	ameaça	de	apreensão	
(v.g.,	em	jurisdições	em	que	dirigir	com	
a licença suspensa pode resultar em 
apreensão	do	veículo).	

Os veículos apreendidos podem ser 
restituídos,	depois	do	período	de	
apreensão,	mediante	pagamento	
de uma taxa. Quando o veículo 
apreendido pertence a pessoa diversa 
do	infrator,	o	veículo	pode	ser	restituído	
ao proprietário mediante certas 
condições.

O efeito intimidativo pode decorrer do 
fato de os condutores quererem evitar 
novas penalidades ou problemas com 
as pessoas de quem emprestaram os 
veículos,	assim	como	a	redução	de	
acesso	aos	veículos,	já	que	os	motoristas	
podem	encontrar	maior	dificuldade	
em	emprestar	veículos,	e	nem	todos	os	
veículos	apreendidos	são	recuperados	
pelos proprietários. 

Como	alternativas,	o	selo	de	
licenciamento	pode	ser	apreendido,	
um adesivo pode ser adicionado ao 
selo	de	licenciamento,	ou	o	registro	do	
veículo pode ser cassado.

Algumas	infrações	de	trânsito	são	
criminalizadas	em	certos	países,	tais	
como aquelas que resultem em morte.

Em	jurisdições	em	que	beber	e	dirigir	é	
criminalizado,	a	prisão	foi	identificada	
como	sendo	eficaz,	em	particular	
quando combinada com um programa 
administrado pelos tribunais (geralmente 
incluindo	sanções,	tratamento	e	
monitoramento).	De	outro	modo,	a	
prisão	não	foi	eficaz	para	reduzir	eventos	
envolvendo embriaguez ao volante.

Fonte: adaptado da referência (26).

Apreensão do 
Veículo

Prisão
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3.1	 Aumentar	a	abrangência	das	
normas	relacionadas	aos	fatores	
de	risco	específicos

Os	 cinco	 principais	 fatores	 de	 risco	 são:	
velocidade,	 beber	 e	 dirigir,	 não	 uso	 de	
capacetes	 por	 motociclistas,	 cintos	 de	
segurança	e	dispositivos	de	 retenção	para	
crianças.	 Um	 procedimento	 semelhante	
ao descrito abaixo pode ser utilizado para 
avaliar a abrangência das normas relevantes 
para	esses	fatores	de	risco,	a	segurança	dos	
pedestres,	a	segurança	da	infraestrutura	viária	
e	o	design	de	 veículos,	 por	 exemplo.	 Para	
cada	um	dos	cinco	principais	fatores	de	risco,	
serão	destacados	os	seguintes	tópicos	neste	
capítulo:

■ Identificação do problema: para indicar 
por que o tópico deve ser abordado em 
uma	 lei	 ou	 regulamento.	O	 tópico	 não	
reitera as evidências sobre os fatores de 
risco,	as	quais	são	destacadas	em	manuais	
publicados.

■ Situação global da legislação: para 
indicar	as	 lacunas	na	 legislação	a	partir	
de	uma	perspectiva	global,	destacando	
a	necessidade	de	ações.	Esta	seção	não	
oferece uma análise comparativa da 
legislação	 nacional,	mas	mostra	 o	 que	
ainda	é	necessário.

■ Fontes para leis e regulamentos fundados 
em evidência: para resumir as mais recentes 
recomendações para reduzir o impacto 
dos	fatores	de	risco,	em	termos	de	definição	
de	normas	e	limites	em	leis	e	regulamentos,	
baseados	na	melhor	evidência	científica	
disponível. Os resultados das pesquisas em 
países	 selecionados,	quando	disponíveis,	
encontram-se resumidos. Tanto o Relatório 
da	 Situação	Mundial	 da	 Segurança	 no	
Trânsito,	 editado	pela	OMS	em	2013	 (1), 
como	 a	 Resolução	 Consolidada	 sobre	
Trânsito	Viário,	 da	Comissão	 Econômica	
das Nações Unidas para a Europa - UNECE 
(2),	 fornecem	 recomendações	 sobre	
legislação.	A	OMS	e	parceiros	 também	
publicaram	uma	 série	de	guias	práticos	
para auxiliar gestores e profissionais a 
implementar,	aplicar	e	avaliar	programas	
sobre os cinco principais fatores de risco 

(3–6),	e	desenvolver	sistemas	apropriados	
de dados (7). Recomendações devem 
ser relevantes para o contexto nacional 
e	 refletem	o	 nível	 em	que	 os	melhores	
resultados em reduzir mortes e lesões 
graves podem ser alcançados.

■ Fiscalização e outras medidas regulatórias: 
para indicar outras medidas regulatórias 
com potencial para abordar os fatores de 
risco.

 
■ Um Checklist: uma amostra de lista de 

verificação,	que	pode	ser	adaptada	para	
realizar	auditorias	ou	 identificar	 lacunas.	
Com	o	apoio	de	pesquisas	e	especialistas,	
checklists similares podem ser preparados 
para	outros	tópicos,	como	a	segurança	de	
pedestres,	infraestrutura	viária	e	design	de	
veículos.	De	um	modo	geral,	as	principais	
questões a serem feitas quando se prepara 
um	checklist	incluem:

•	 Qual	é	a	norma	baseada	em	evidência	
para a medida a ser considerada?

•	 Existem	normas	reconhecidas	em	nível	
nacional	ou	internacional	(por	exemplo,	
normas	 técnicas	de	 segurança	para	
veículos)?

•	 Que	mecanismos	de	fiscalização	e	que	
penalidades	foram	identificadas	como	
sendo	as	mais	eficazes,	por	exemplo,	
em	 revisões	 sistemáticas,	 literatura	
acadêmicas e estudos de casos no 
país?

Além	 disso,	 exemplos	 de	 leis	 atuais	
disciplinando	 velocidade,	 beber	 e	 dirigir,	
capacetes para motociclistas e cintos de 
segurança	 são	oferecidos	 no	Anexo.	 Esses	
exemplos	não	são	fornecidos	com	a	intenção	
de	modelos,	mas	como	pontos	de	referência	
para	elaborar	a	legislação.

3.1.1 Velocidade

Identificação do problema

Velocidade	é	um	fator	de	risco	chave	sobre	
as mortes e lesões de pedestres. Pesquisa 
mostra que um pedestre adulto tem 20% de 
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risco de morrer se for atingido por um veículo 
transitando	a	60	 km/h,	e	em	um	 impacto	a	
cerca	de	30	km/h	aumenta	a	probabilidade	
de	 lesão	grave	ou	morte	 (8–10).	A	 redução	
dos	 limites	 de	 velocidade,	 apoiada	 por	
fiscalização	e	educação	apropriada,	pode	
ajudar a reduzir lesões graves e mortes.

Situação global da legislação sobre limites 
de velocidade

A	 redução	dos	 limites	 de	 velocidade	 tem	
sido	mostrada	como	 fator	de	 redução	dos	
riscos	de	eventos	e	mortes	no	 trânsito,	bem	
como da gravidade das lesões e do número 
de mortes. Enquanto os limites seguros de 
velocidade variam de acordo com o tipo de 
via	e	usuário	da	via,	pesquisas	sobre	a	eficácia	
da	gestão	da	velocidade	demonstram	que	o	
limite	em	áreas	urbanas	não	deve	exceder	50	
km/h.	De	acordo	com	o	Relatório	da	Situação	
Mundial	de	2013,	apenas	metade	dos	países	
que responderam ao questionário adotam um 
limite urbano de velocidade igual ou inferior a 
50	km/h,	e	permitem	que	as	autoridades	locais	
reduzam esses limites onde for apropriado. 
Mesmo em países com limites menores de 
velocidade,	 a	 aplicação	 da	 lei	 foi,	 com	
frequência,	insuficiente	ou	inadequada	(1).

Fontes para leis e regulamentos fundados 
em evidência

O	Relatório	da	Situação	Mundial	da	Segurança	
no Trânsito de 2013 (1) recomenda que os 
países definam os limites de velocidade 
levando	em	consideração	o	tipo	de	veículo,	a	
natureza	da	via,	as	atividades	nas	adjacências	
e	 a	 utilização	 por	 grupos	 vulneráveis.	 A	
Resolução	Consolidada	sobre	Trânsito	Viário,	
da	UNECE	(2),	fornece	recomendações	sobre	
limites	seguros	de	velocidade	por	tipo	de	via;	
focando,	assim,	 na	 função	e	na	hierarquia	
da	 via	para	determinar	 o	melhor	 limite	de	
velocidade	a	ser	fixado.	As	recomendações	
da	UNECE	são:

■	 vias	em	que	há	possibilidade	de	conflitos	
entre veículos e usuários desprotegidos: 
30	km/h;

■	 interseções	em	que	há	possibilidade	de	
conflitos	transversais	entre	veículos:	50	km/h;

■	 vias	em	que	há	possibilidade	de	conflitos	
frontais	entre	veículos:	70	km/h;

 
■	 vias	 em	 que	 não	 há	 probabilidade	 de	

conflitos	 transversais	 ou	 frontais	 entre	os	
participantes	do	trânsito:	≥	100	km/h.

A	UNECE	também	recomenda	que	os	limites	
de velocidade sejam baseados no tipo da via 
(urbana,	autoestrada,	 via	de	pista	dupla,	e	
outras	vias),	tipo	de	veículo	(leves	ou	pesados),	
tipo	de	participante	(v.g.,	novos	condutores)	
e	condições	ambientais	(como	chuva,	neve	
e	 neblina).	 Também	 recomenda	 que	 as	
condições locais e as medidas temporárias 
ou de emergência sejam levadas em 
consideração,	como	 situações	 inesperadas	
que afetam a segurança do trânsito (2).

Fiscalização e outras medidas regulatórias

Uma abordagem de “sistema seguro” sobre a 
segurança	viária	garante	que,	em	uma	colisão,	
a energia resultante do impacto permaneça 
abaixo	 do	 limite	 em	que,	 provavelmente,	
resultaria	morte	ou	lesão	grave	(11). O sistema 
vai	além	da	fixação	dos	limites	de	velocidade,	
para	gerenciar	a	interação	entre	o	ambiente,	
a	infraestrutura	e	a	vulnerabilidade	física.	Assim,	
os	limites	de	velocidade	são	uma	intervenção	
complementar	para	criar	vias,	adjacências	e	
veículos mais seguros. A abordagem inclui o 
uso	de	dispositivos	de	medição	de	velocidade	
capazes de mudar comportamento e tornar 
tanto	os	veículos	como	as	vias	mais	seguras,	
de modo a suprirem lapsos comportamentais 
ao dirigir. Em uma abordagem de sistema 
seguro,	leis	e	regulamentos	poderiam	incluir:

■ Dispositivos de medição automática 
de velocidade: câmeras medidoras de 
velocidade	são	eficazes	em	reduzir	lesões	
e	mortes	no	trânsito,	tanto	em	áreas	rurais	
como	em	centros	urbanos	(seja	Caixa	3.1);	
no	entanto,	há	pouca	evidência	empírica	
sobre a eficácia relativa às câmeras 
automáticas ocultas e às câmeras 
ostensivas (12).

■ Reguladores de velocidade (incluindo 
uso obrigatório em veículos comerciais 
e outros veículos de frota): Na	Austrália,	
veículos com peso bruto total acima 
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de	 12	 toneladas	e	ônibus	 com	mais	 de	
5 toneladas devem ser equipados com 
limitadores	de	velocidade,	para	 limitar	a	
velocidade	máxima	de	aceleração	a	100	
km/h.	 Também	há	 iniciativas	em	Ontário	
e	 outras	 províncias	 do	 Canadá,	 para	
tornar obrigatório o uso de limitadores de 
velocidade em veículos pesados (13).

■ Vias e adjacências mais seguras: 
Implantação	de	medidas	para	“acalmar	as	

vias”	(v.g.,	rotatórias	e	marcas	transversais)	
podem ajudar a reduzir a velocidade. A 
adoção	de	requisitos	mínimos	de	auditoria	
em segurança viária sobre projetos de 
construção	 e	 de	 manutenção	 podem	
ajudar a garantir que tais medidas 
estejam	sendo	levadas	em	consideração	
no design das vias. Um checklist para 
avaliar	a	abrangência	da	legislação	sobre	
velocidade encontra-se na Tabela 3.1.

Caixa	3.1	Eficácia	e	custo-benefício	das	câmeras	medidoras	de	velocidade,	no	Reino	Unido

CÂMERAS DE VELOCIDADE FORAM eutilizadas para 
fiscalização,	 pela	 primeira	 vez	 no	 Reino	 Unido,	
em	 1992,	 após	 a	 revisão	da	 lei	 de	 trânsito,	 em	
1988. Como parte de um programa de segurança 
nacional,	a	instalação	de	câmeras	de	velocidade	
fixas	foi	acelerada	entre	2001	e	2005.	A	velocidade	
foi reduzida em aproximadamente 70% depois 
da	instalação	das	câmeras	fixas,	e	a	redução	da	
velocidade	real	dos	veículos	foi	em	média	de	6%.	
O	uso	de	câmeras	fixas	tem	sido	citado	como	o	
motivo pelo qual o número de mortos no trânsito 
no	Reino	Unido	caiu	de	cerca	de	5000	por	ano,	no	
início	dos	anos	1990,	para	1850	no	ano	de	2010.	
Nos	locais	monitorados,	houve	32%	menos	mortes	
e 42% menos pessoas feridas por anos.

Foi	identificada	uma	associação	entre	a	redução	
da	 velocidade	 e	 a	 redução	 das	 colisões	 que	
resultaram em lesões corporais. Câmeras de 
segurança	 são	 financiadas	a	partir	 das	 receitas	
obtidas das multas.

O	custo	para	aplicação	da	lei,	incluindo	educação	
pública,	 é	 estimado	em	aproximadamente	 150	
milhões	 de	 dólares	 americanos,	 enquanto	 a	
estimativa	de	redução	de	custos,	decorrente	da	
redução	das	colisões,	é	de	cerca	de	410	milhões	
de	dólares	americanos,	fornecendo	uma	relação	
custo-benefício	estimada	em	2,7.

Fonte: referência (14).
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Tabela 3.1 Checklist	para	avaliar	a	abrangência	da	legislação	sobre	velocidade	

O conteúdo da legislação vigente aborda:

      Limite máximo de velocidade Sim Não

Coerente	com	a	evidência	e	as	recomendações	sobre	velocidade	segura	(≤	50	
km/h	em	vias	urbanas)

Estabelece limites de velocidade por tipo de via

Estabelece limites de velocidade por tipo de veículo

Estabelece limites de velocidade para todos os veículos motorizados

Estabelece	limites	de	velocidade	por	hierarquia	das	vias	

Uso	de	detecção	por	radar

Redução	dos	limites	de	velocidade	pelas	autoridades	locais

Permite	restritas	exceções	ou	exclusões,	como	para	os	veículos	de	emergência

       Aplicação da lei

Prevê	requisitos	para	a	notificação	de	certas	atividades	de	fiscalização,	se	
aplicável

Especifica	ostensiva	ou	oculta	fiscalização	automática	dos	limites	de	velocidade	

Prevê autoridade para aplicar a lei

       Penalidades

Define	penalidades	(pecuniária	ou	pontos	de	demérito)	baseadas	no	grau	de	
violação	aos	limites	estabelecidos.

Prevê	penalidades	pecuniárias	específicas

Inclui medidas sócioeducadoras para condutor infrator

Prevê	suspensão	da	licença	baseada	no	grau	de	violação	aos	limites	
estabelecidos

Inclui	normas	relativas	à	apreensão	do	veículo

Especifica	se	as	sanções	incluem	punição	criminal,	com	referência	ao	Código	
Penal,	se	aplicável

       Outras medidas de gerenciamento da velocidade

Inclui	normas	para	projetos	de	rodovias	que	especifiquem	os	limites	de	
velocidade recomendados

Inclui requisitos para auditorias de trânsito

1

2

3

4
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3.1.2 Beber e Dirigir

Identificação do problema

A	 incapacitação	 dos	 reflexos	 pelo	 álcool	
tem	 sérias	 consequências	 sobre	o	 trânsito.	
Motoristas que beberam têm maior risco de 
se envolverem em eventos de trânsito e maior 
probabilidade de causarem mortes e lesões 
graves.	 Eles	 também	 colocam	 os	 demais	
participantes do trânsito em risco. O risco de 
colisão	aumenta	significativamente	em	uma	
concentração	de	álcool	 ≥	 0,04	g/dl	 (15-19) 
(veja Figura 3.1).

A	quantidade	de	álcool	no	sangue	é	medida	
por teste de amostra de sangue ou urina. 
Também	 pode	 ser	 estimada	 por	meio	 da	
concentração	de	álcool	no	ar	expelido	dos	
pulmões,	 por	 um	 equipamento	 chamado	
“etilômetro”.	Como	as	pesquisas	demonstram	
uma precisa correspondência entre a 
concentração	de	álcool	no	sangue	e	no	ar	
alveolar,	 este	 é	 o	mecanismo	 geralmente	
utilizado no contexto da segurança viária. 
O	uso	de	etilômetros	para	a	aplicação	da	
lei e a medida em que os resultados obtidos 
com	o	etilômetro	podem	ser	utilizados	como	
meio	de	prova	para	a	persecução	criminal	
por	dirigir	sob	influência	de	álcool	devem,	no	
entanto,	ser	previstos	de	forma	clara	nas	leis	
e	 regulamentos,	 para	evitar	 contratempos	
na	 implementação	 das	 intervenções	
relacionadas a beber e dirigir.

Figura 3 .1 Risco de o condutor 
envolver-se em eventos de trânsito

Fonte: referência (19).

Situação global da legislação sobre beber e 
dirigir

Uma das principais conclusões do Relatório 
da	 Situação	 Mundial	 da	 Segurança	 no	
Trânsito,	em	2013,	é	que	as	concentrações	de	
álcool no sangue utilizadas para estabelecer 
definições	legais	sobre	beber	e	dirigir	variam	
de país para país. Em menos da metade dos 
países,	com	leis	sobre	beber	e	dirigir,	o	limite	
de	concentração	de	álcool	 foi	 fixado	em	≤	
0,05	g/dl,	que	é	o	limite	recomendado	para	
a	população	em	geral	(1).

Fontes para leis e regulamentos fundados 
em evidência

O	Relatório	da	Situação	Mundial	da	Segurança	
no	 Trânsito,	de	2013,	 recomenda	que	as	 leis	
sobre	beber	e	dirigir	devem	definir	limites	para	
a	concentração	de	álcool	no	sangue	de	≤	0,02	
g/dl	para	jovens	ou	novos	condutores,	e	limites	
de	≤	0,05	g/dl	para	a	população	em	geral.	
Um	nível	de	≤	0,02	g/dl	para	jovens	ou	novos	
condutores reduz o risco de envolverem-se 
em	 colisões	 em	 até	 24%	 (1). A UNECE (2) 
também	recomenda	que	o	limite	de	álcool	no	
sangue	de	≤	0,02	g/dl	seja	estabelecido	para	
determinados	condutores,	 como	motoristas	
novatos,	condutores	de	veículos	comerciais	e	
de transporte de produtos perigosos.

Aplicar	um	limite	do	nível	de	concentração	de	
álcool	no	sangue	de	0,02	g/dl,	ou	menor,	para	
jovens	e	novos	motoristas	é	uma	forma	eficaz	
de reduzir eventos de trânsito relacionados 
ao	álcool	com	esse	grupo.	Uma	avaliação	
foi realizada a partir de seis estudos sobre 
mortes	e	 lesões	em	condutores	de	veículos,	
em quatro estados da Austrália (Queensland, 
Tasmânia, Victoria e Western Australia) e três 
estados	nos	Estados	Unidos	(Maine,	Maryland	
e	Massachusetts),	 com	 limites	de	álcool	 no	
sangue	variando	entre	0	e	0,06	g/dl	 (20). Os 
participantes eram motoristas com idade entre 
15–21	anos,	que	 se	envolveram	em	eventos	
graves	ou	com	vítimas	fatais.	A	redução	média	
do	número	de	mortes,	nos	eventos	ocorridos	no	
período	noturno,	envolvendo	um	único	veículo,	
foi de 22% nos locais que estabeleceram 
restrição	zero	de	álcool	no	sangue,	e	de	17%	
em	locais	com	limite	de	0,02	g/dl	de	álcool	no	
sangue.	Na	Austrália,	a	concentração	zero	de	
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álcool	no	 sangue	é	 recomendada	por	essas	
razões,	e	todas	as	circunscrições,	exceto	uma,	
adotaram	essa	restrição	para	condutores	em	
período probatório (21).

Fiscalização e outras medidas regulatórias

Políticas primárias para abordar a embriaguez 
ao	 volante	 são	 baseadas	 em	desestímulo	
e	 redução	 do	 acesso	 ao	 álcool.	 Outras	
medidas que podem ser adotadas pelas leis 
e regulamentos incluem:

■ Testes randômicos de alcoolemia: 
condutores	 são	parados	aleatoriamente	
e	submetidos	a	testes	de	etilômetro,	para	
determinar	se	a	concentração	de	álcool	
no ar expelidos dos pulmões está acima do 
limite permitido. Diferente do que ocorre 
nos	 pontos	 de	 fiscalização,	 condutores	
que	 são	 parados	 aleatoriamente	 são	
submetidos	ao	teste	do	etilômetro,	mesmo	
que	não	sejam	suspeitos	de	nenhuma	outra	
infração,	como	na	Suécia	(veja	Caixa	3.2)	
(22, 23).

 
■ Pontos de fiscalização de sobriedade: De 

forma	altamente	 visível,	 policiais	 param	
sistematicamente	veículos	durante	horas	e	
dias	quando	há	uma	grande	probabilidade	
de	pessoas	bebendo,	e	 realizam	o	 teste	
do	etilômetro	 se	 houver	 suspeita	que	o	
condutor bebeu e dirigiu. Dependendo 
do	país	ou	da	circunscrição	(subnacional),	
leis e regulamentos devem definir com 
clareza a autoridade para realizar o teste 
do	etilômetro.	No	México,	por	exemplo,	
policias	estão	proibidos	pela	Constituição	
de parar um veículo e realizar o teste do 
etilômetro,	 salvo	 se	o	 veículo	 foi	parado	
um	 razão	 de	 outra	 infração.	 De	 forma	
semelhante,	em	alguns	estados	membros	
dos	 EUA,	 as	 autoridades	 não	 podem	
realizar o teste de alcoolemia sem outra 
evidência	da	 intoxicação,	em	 razão	de	
norma constitucional que protege contra 
investigações	ou	apreensões	injustificadas	
(24, 25).	Alguns	estados	nos	EUA	têm,	desse	
modo,	 adotado	 as	 penalidades	 como	
desestímulo aos indivíduos que recusam a 
realização	do	teste,	como	recomendado	
pela	Resolução	Consolidada	sobre	Trânsito	
Viário,	da	UNECE	(2).

 

■ Suspensão e revogação administrativa 
da licença para dirigir: Essas leis permitem 
que policiais apreendam a licença para 
dirigir de todo aquele que for surpreendido 
dirigindo	com	concentração	de	álcool	no	
sangue igual ou superior ao limite permitido 
(26). Essas leis foram consideradas 
eficazes em reduzir eventos e mortes 
relacionadas	ao	álcool;	mas	podem	 ser	
de	difícil	aplicação,	pois	alguns	motoristas	
continuam dirigindo com a licença 
suspensa (23).

■ Idade mínima para adquirir ou consumir 
bebidas alcoólicas: Estabelecer uma idade 
mínima para adquirir e para consumir em 
público bebidas alcoólicas pode reduzir 
a embriaguez ao volante entre jovens 
motoristas,	e	é	recomendado	pela	UNECE	
(2).	A	 idade	mínima	é	geralmente	fixada	
entre 16 e 21 anos (27). Elevando a idade 
mínima	para	beber,	Austrália,	Canadá	e	
os EUA reduziram o número de eventos 
decorrentes	de	beber	e	dirigir.	Fiscalização	
rigorosa para prevenir a venda de álcool a 
pessoas	com	idade	abaixo	da	permitida	é	
fundamental	para	a	eficácia	de	tais	leis	(23).

■ Testes obrigatórios de álcool no sangue 
para todas as pessoas envolvidas em 
eventos de trânsito: Alguns países exigem 
a	 realização	 de	 testes	 de	 alcoolemia	
para	a	admissão	de	qualquer	pessoa	em	
um	hospital,	após	um	evento	de	trânsito.	
Por	 exemplo,	 na	África	do	 Sul,	 a	 lei	 de	
processo criminal autoriza a coleta de 
sangue,	ou	outro	espécime,	do	 indivíduo	
sem	seu	consentimento	e,	se	necessário,	o	
uso dos meios necessários para promover 
a coleta da amostra (28, 29).	 Na	 Índia,	
o teste somente poderá ser realizado se 
houver	motivo	razoável	para	suspeitar	do	
envolvimento	 com	álcool,	 e	 exige	 que	
uma	 notificação	 seja	 feita	 ao	médico	
atendente,	 que	 pode	 opor-se	 se,	 em	
sua	opinião,	a	 realização	do	 teste	puder	
ser prejudicial à assistência adequada 
ou ao tratamento do indivíduo (30). Em 
South	Australia,	 um	 teste	obrigatório	de	
sangue	é	 exigido	de	 todo	aquele	que,	
parecendo	ter	mais	de	10	anos	de	idade,	
tenha	sofrido	lesão	ou	morte	resultante	de	
evento	causado	por	 um	veículo,	 e	 seja	
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Caixa	3	.2		Eficácia	dos	testes	randômicos	de	alcoolemia,	na	Suécia

DESDE 1990, O LIMITE DA TAXA DE ÁLCOOL NO 
SANGUE (TAS),	 na	 Suécia,	 foi	 fixado	em	0,02	g/
dl.	 Uma	 sanção	 criminal,	 de	 multa	 em	 valor	
elevado	ou	de	prisão,	é	 imposta	aos	condutores	
que	 registrarem	uma	 TAS	em	excesso	de	 0,1	g/
dl.	 A	 sanção	 administrativa	 é	 a	 suspensão	 da	
licença	para	dirigir,	 por	até	 3	anos,	 conforme	o	
nível de álcool no sangue e reincidência. Todos 
os infratores precisam comprovar que possuem 
um	estilo	 de	 vida	 sóbrio,	 antes	 que	 uma	 nova	
licença	seja	emitida.	A	lei	é	aplicada	por	meio	de	
testes	 randômicos	de	alcoolemia.	 Estima-se	que	
os	condutores	 sob	 influência	do	álcool	 (com	TAS	
>0,02	g/dl)	causem	14%	das	colisões	em	que	os	
ocupantes sofrem lesões. O risco de um motorista 

embriagado	 envolver-se	 em	 uma	 colisão,	 da	
qual	resulte	ferimentos,	é	cerca	de	50	vezes	maior	
que o risco dos condutores sóbrios. Rigoroso teste 
randômico	do	etilômetro	tem	reduzido	a	proporção	
de lesões relacionadas a colisões envolvendo 
motoristas	embriagados	de	14%	a	9%,	em	grande	
parte	devido	à	 redução	da	exposição	 (menos	
motoristas	embriagados	nas	vias),	mas	também	em	
razão	de	uma	mudança	de	atitude	dos	condutores	
em	relação	a	beber	e	dirigir.	Além	disso,	dispositivos	
de	bloqueio	de	ignição,	em	razão	do	consumo	de	
álcool,	passaram	a	ser	 instalados	em	veículos	de	
frotas	e	particulares,	a	partir	de	1999.

Fonte: referência (22).

Evolução das leis e regulamentos sobre álcool e condução na Suécia de 1925 até hoje

1925
Multas a motorista de 
veículo motorizado ou 
trator por beber e dirigir

1941
Implementação da lei 
das 0,08 g/dl de CAS 

1977
Adotado o 
teste aleatório 
com etilômetro 

1994
Prisão por CAS 
superior a 0,1 g/dl

1934
Prisão por dirigir 
embriagado

1957
Limite da CAS cai 
para 0,05 g/dl

1990
Limite da CAS 
cai para 
0,02 g/dl

1999
Lei Alcolock® 
em certas áreas

CAS, concentração de álcool no sangue

O Sistema Alcolock® impede o motorista de dirigir um veículo após teste de etilômetro positivo.

levado	ao	hospital	(31). Testes obrigatórios 
podem oferecer o benefício adicional de 
melhorar	os	dados	coletados	e	os	relatórios	
sobre eventos relacionados ao álcool.

■ Bloqueadores de ignição em razão do 
álcool: Esses dispositivos bloqueiam a 
ignição	do	veículo	e	exigem	que	o	condutor	
forneça	 uma	 amostra	 da	 respiração	
(Caixa 3.3). O equipamento deve registrar 
uma	concentração	de	álcool	no	sangue	
inferior	ao	 limite	predefinido,	para	que	o	
veículo possa ser acionado. Os resultados 
dos	 testes	 são	armazenados	no	 sistema,	
e	 os	 condutores	 são	 aleatoriamente	
submetidos	 a	 novos	 testes,	 enquanto	o	

veículo	 está	 em	 funcionamento,	 para	
reduzir fraudes no dispositivo. Esses 
equipamentos têm demonstrado ser 
eficazes	 em	 reduzir	 reincidência,	 pelo	
menos enquanto o dispositivo estiver em 
funcionamento (32).	Na	Suécia,	dispositivos	
de	bloqueio	 em	 razão	do	álcool	 foram	
introduzidos em projetos demonstrativos 
e,	então,	implementados	em	todo	o	país,	
em	outubro	de	2003.	Eles	são	atualmente	
instalados	 em	 automóveis,	 caminhões,	
ônibus	e	 táxis.	A	medida	ganhou	ampla	
aceitação	por	motoristas	profissionais,	seus	
empregadores e passageiros (34). O uso dos 
dados obtidos a partir desses dispositivos 
deve	ser	abordado	em	leis,	especialmente	
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quando	são	utilizados	no	setor	comercial.	
Por	exemplo,	em	países	onde	exceder	o	
limite	predefinido	é	uma	infração	criminal,	
e	 o	 teste	 registra	 uma	 concentração	
acima	do	limite,	os	empregadores	podem	
tanto comunicar o fato como utilizar as 
informações para fornecer assistência ao 
trabalhador.	Um	aspecto	 importante	é	a	
autoridade	com	atribuição	para	regular	o	
uso desses dispositivos (Caixa 3.3). Muitos 
outros	países,	como	Austrália	e	Canadá,	

já	introduziram	programas	de	bloqueio,	em	
razão	do	álcool,	e	estudos	de	viabilidade	
estão	 sendo	 realizados	em	alguns	países	
da	União	 Europeia	 (32). Como diversos 
dispositivos	estão	disponíveis	no	mercado,	
o	preço,	a	precisão,	a	acessibilidade,	a	
instalação	e	a	 relativa	 facilidade	de	uso	
devem ser considerados ao determinar 
seu	custo-benefício	(35).	Um	checklist	para	
avaliar	a	abrangência	da	legislação	sobre	
beber e dirigir encontra-se na Tabela 3.2.

Caixa 3 .3 Estrutura legal para programas de bloqueio em razão do álcool, nos EUA

NOS EUA, A AUTORIDADE RESPONSÁVEL pelos 
programas	de	bloqueio	em	razão	do	álcool	difere	
de estado para estado. Esse fato tem causado 
diferenças	marcantes	na	eficácia	e	no	 impacto	
dessas	medidas	 sobre	 a	 saúde	 pública,	 como	
brevemente descrito abaixo:

■ Autoridade Judiciária: Os tribunais podem impor 
o	bloqueio	como	uma	sanção	alternativa,	na	
forma	da	common	law;	no	entanto,	a	aplicação	
é	amplamente	discricionária,	 variando	entre	
juízes	e	tribunais.	Além	disso,	em	tais	programas,	
as	ordens	 judiciais	para	 instalar	os	dispositivos,	
com	 frequência,	 não	 são	processadas	pelas	
autoridades com atribuições sobre veículos 
automotores ou licenças para dirigir. Como 
resultado,	 as	 sanções	 não	 incidem	 sobre	
o	 prontuário	 da	 licença	 do	 indivíduo;	 e,	
consequentemente,	os	policiais	que	pararem	
o	 infrator	 não	 fiscalizam	 a	 utilização	 do	
dispositivo. Alguns estados apresentam leis que 
expressamente conferem poder aos juízes para 
aplicarem	a	sanção;	porém,	esse	poder	ainda	
é	discricionário,	tendente	a	encorajar	os	juízes	
a	 impor	a	 sanção.	 Em	 regra,	 leis	obrigatórias,	
exigindo	que	os	juízes	imponham	a	sanção,	têm	
obtido	impacto	limitado,	em	razão	de	conflitos	
com	as	rigorosas	leis	de	suspensão	da	licença	
para dirigir.

■ Programas administrativos de bloqueio: 
Nesses	programas,	as	 leis	 estaduais	preveem	
especificamente o uso dos dispositivos de 
bloqueio	como	uma	sanção	por	beber	e	dirigir,	
ou	por	dirigir	com	a	licença	suspensa,	em	razão	
de	uma	infração	anterior	por	dirigir	sob	influência	
de	álcool.	 Nesses	 programas,	 os	 dispositivos	
podem ser instalados como uma alternativa 
para	a	 suspensão	da	 licença	 (pelo	 período	
em	que	a	 licença	poderia,	 de	 outro	modo,	
permanecer	suspensa),	ou	como	uma	condição	
para	restabelecer	a	licença,	após	a	suspensão	
por beber e dirigir. Um dos desafios para a 
eficácia	dos	bloqueadores	em	razão	do	álcool,	
como	pré-requisito	para	restabelecer	a	licença,	
é	que	os	 condutores	 podem,	 simplesmente,	
aguardar	o	período	de	suspensão	ou	não	ter	a	
licença restabelecida.

■ Autoridade Administrativa: Um departamento 
estadual de veículos automotores pode 
administrar	os	programas	de	bloqueio,	sob	sua	
autoridade,	para	regulamentar	o	licenciamento	
de	condutores,	a	fim	de	abordar	a	embriaguez	
ao volante.

Fonte: referência (33).
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Tabela 3.2 Checklist	para	avaliar	a	abrangência	da	legislação	sobre	beber	e	dirigir

O conteúdo da legislação vigente aborda:

       Limites da concentração de álcool no sangue Sim Noa

Impõe	limites	que	são	coerentes	com	a	evidência	e	com	as	
recomendações	sobre	beber	e	dirigir	(0,05	g/dl	ou	abaixo)

Define	limites	tanto	para	motoristas	regulares	como	para	jovens	e	novos	
condutores	(TAS,	0,02	g/dl	ou	abaixo)

							Restrições	sobre	a	disponibilidade	do	álcool

Especifica	uma	idade	mínima	para	consumo	legal	de	bebidas	alcoólicas

Impõe restrições à venda de bebidas para pessoas com idade inferior à 
mínima exigida

       Aplicação da lei

Prevê	requisitos	de	notificação	para	a	fiscalização	de	determinadas	
atividades,	se	aplicável

Prevê	fiscalização	por	meio	de	testes	randômicos	do	etilômetro	ou	de	
“pontos	de	fiscalização	de	sobriedade”

Exige testes de alcoolemia em todas as pessoas envolvidas em eventos de 
trânsito	(em	hospitais	ou	no	local	do	evento)

Estabelece quem tem autoridade para aplicar a lei 

Prevê um mecanismo para monitorar a venda de álcool a pessoas com 
idade	inferior	à	mínima	exigida,	em	certos	estabelecimentos

       Penalidades

Define	penalidades	(pecuniária	ou	pontos	de	demérito)	baseadas	no	grau	
de	violação	aos	limites	de	TAS	estabelecidos

Prevê	penalidades	pecuniárias	específicas

Inclui medidas sócioeducadoras para condutor infrator

Prevê	suspensão	da	licença	baseada	no	grau	de	violação	aos	limites	
estabelecidos

Inclui	normas	relativas	à	apreensão	do	veículo

Especifica	se	as	sanções	incluem	punição	criminal,	com	referência	ao	
Código	Penal,		se	aplicável

       Outras medidas sobre beber e dirigir

Autoridade	para	uso	de	programas	de	bloqueio	de	ignição,	em	razão	do	
álcool,	incluindo	critérios	para	os	infratores

1

2

3

5

4
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3.1.3 Capacetes para motociclistas

Identificação do problema

Os	 índices	 de	 mortes	 entre	 motociclistas,	
nos	países	 de	baixa	ou	média	 renda,	 são,	
em	 regra,	mais	elevados	que	nos	países	de	
alta	 renda,	devido	às	diferenças	nos	 níveis	
de propriedade e de uso das motocicletas. 
Em	 países	 de	 média	 ou	 baixa	 renda,	 as	
motocicletas	 são	 usadas	 como	 veículos	
familiares,	 para	 entrega	 de	 mercadorias	
ou	 como	 táxis.	 Na	África,	 por	 exemplo,	 a	
demanda por motocicletas e o número desses 
veículos nas vias aumentaram rapidamente 
na	última	década	(Caixa	3.4),	em	parte	por	
causa do baixo custo das motocicletas e do 
transporte público inadequado e inacessível 
(36–38).	 Há,	 portanto,	 uma	 necessidade	
urgente	por	 leis	 e	 normas	 técnicas	 sobre	o	
uso do capacete.

Situação global da legislação sobre 
capacetes para motociclistas

Capacetes para motociclistas podem 
reduzir o risco de mortes em 42% e o risco de 
traumatismo craniano em quase 70% (39). 

Caixa 3 .4 Rápida motorização em Burkina Faso

Em 2000, A FROTA DE VEÍCULOS MOTORIZADOS 
EM BURKINA FASO (com quatro ou mais rodas) 
totalizava	79.974;	em	2007,	a	frota	aumentou	
cerca	de	duas	vezes	esse	número,	chegando	
a 158.981 veículos. A maior parte desse 
crescimento foi em veículos particulares. O 
aumento do número de veículos de duas 
rodas	 foi	 ainda	mais	 dramático.	 Em	 1999,	
havia	pouco	mais	de	80.000	veículos	de	duas	
rodas	e	motor	com	capacidade	de	50cc,	ou	
mais,	nas	vias	de	Burkino	Faso;	durante	os	7	
anos	seguintes,	esse	número	aumentou	cerca	
de quatro vezes.

Fonte: referência (36).
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Aperar	dessa	evidência,	menos	da	metade	
dos países possuem leis abrangentes sobre 
capacete,	 cobrindo	 todos	 os	 ocupantes,	
em todas as vias e todas as potências de 
motores,	e	especificam	normas	técnicas	para	
os capacetes (1). O uso de capacetes fora da 
especificação	é	outro	problema:	enquanto	
o	uso	do	capacete	é	altamente	eficaz	em	
reduzir	lesões	na	cabeça,	o	efeito	protetivo	é	
substancialmente reduzido se um capacete 
fora dos padrões for utilizado. De acordo 
com	 o	 Relatório	 da	 Situação	Mundial	 da	
Segurança	no	Trânsito	(de	2013),	no	entanto,	
somente cerca de metade dos países exige 
que	os	capacetes	cumpram	padrões	técnicos	
específicos	(1). Caixa 3.5 descreve o uso de 
capacetes	 fora	 de	 especificação	 em	 10	
países	de	baixa	e	média	renda.

Fontes para leis e regulamentos fundados 
em evidência

O	 Relatório	 da	 Situação	 Mundial	 da	
Segurança no Trânsito (de 2013) recomenda 
leis que obriguem o uso do capacete por 
condutores e passageiros de todos os veículos 
motorizados	de	duas	ou	três	rodas,	de	todas	
as potências de motores e em todos os tipos 
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de	 vias.	O	 Relatório	 também	 recomenda	
a	promulgação	de	 leis	 que	exijam	que	os	
capacetes	 atendam	 a	 normas	 técnicas	
nacionais ou internacionais (1).

Normas	técnicas	sobre	capacete	de	proteção	
encontram-se em vigor nas regiões da Europa 
(40). Alguns	países	definiram	padrões	próprios	

para	capacetes,	 levando	em	consideração	
a	evidência	de	sua	eficácia,	sua	adequação	
ao	clima	 local,	 diversidade	de	 veículos	 na	
via,	 custo	e	disponibilidade	 (Caixa	 3.6).	Na	
Região	Africana	da	OMS,	mais	de	um	terço	
dos	países	(37%)	especificou	uma	norma	para	
capacetes (36). Capacetes para uso tropical 
foram projetados para os países do sul da 

Caixa	3	.5		Uso	de	capacete	fora	de	especificação	em	países	de	baixa	e	média	renda

USO DE CAPACETES FORA DE ESPECIFICAÇÃO  
pode	reduzir	a	eficácia	do	uso	do	capacete;	no	
entanto,	 a	 extensão	 em	que	 esses	 capacetes	
estão	sendo	utilizados	não	foi	avaliada.	Instituições	
colaboradoras	em	países	de	baixa	e	média	renda	
realizaram estudos transversais para avaliar o 
uso e comparar o custo dos capacetes fora de 
especificação	e	daqueles	conforme	as	 normas,	
em	pesquisa	de	mercado,	e	 revisar	a	 legislação	
vigente	e	práticas	de	aplicação	da	 lei.	Mais	de	
5.500 motociclistas que utilizavam o capacete 
foram observados e entrevistados.

Mais da metade (54%) estavam usando capacete 
sem	 marcação	 ou	 selos	 indicando	 que	 o	
capacete	 atende	a	 uma	 norma	 reconhecida.	
Dados	 fornecidos	 pelo	 comércio	mostram	que	
capacetes conforme as normas eram duas ou 
três vezes mais caros que os capacetes fora 
da	 especificação,	 independente	 do	 tipo	 de	
comércio.	Capacetes	baratos	 (custando	menos	

que 10 dólares americanos) eram mais propensos 
a estar fora das normas.

Enquanto sete dos nove países participantes 
tinham	leis	proibindo	o	uso	de	capacetes	fora	de	
especificação,	poucos	adotaram	uma	abordagem	
abrangente	que	incluísse	proibição	de	fabricação,	
venda	 e	 importação	 desses	 capacetes.	 Além	
disso,	havia	mínima	aplicação	da	lei.

Uma	abordagem	holística	é	 necessária	para	a	
eficácia	 dos	 programas	 de	 uso	 de	 capacete;	
incluindo medidas para tornar mais acessíveis os 
capacetes	conforme	a	especificação,	e	leis	que	
tornem obrigatório o uso de capacetes conforme 
as	normas	 técnicas,	que	estabeleçam	 requisitos	
para	 importação,	 a	 proibição	 da	 venda	 de	
capacetes	fora	de	especificação,	e	a	aplicação	
das leis.

Fonte: referência (41).

Caixa		3	.6	Especificações	e	marcações	de	capacetes	selecionados

PAÍSES QUE ADOTARAM PADRÕES ESPECÍFICOS PARA CAPACETES	também	adotaram	marcações	como	
uma	forma	de	ajudar	os	consumidores,	no	momento	da	compra	dos	capacetes,	a	identificar	aqueles	
que	atendem	às	especificações	exigidas.	As	marcações	devem	ser	difíceis	de	modificar,	para	evitar	
fraudes.

Norma industrial 
japonesa T8133

 Norma Federal de Segurança 
de Veículo Motorizados 
SA Nº 218, Capacete 

de motociclista

Norma britânica 
BS 6658

 Norma australiana 
AS 1698

Regulamento UNECE Nº 22, 
Disposições uniformes sobre a 
aprovação dos capacetes de 

proteção e suas visões para 
motoristas e passageiros de 
motocicletas e ciclomotores 

(E/ECE324- E/ECE/
TRANS/505/Rev.1/Add.21)



FORTALECENDO A LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRA: um manual de recursos e práticas para os países48

Práticas e recursos    Capítulo 3

Ásia	e	do	Sudeste	Asiático,	com	clima	muito	
quente. A Tailândia está considerando normas 
sobre capacetes para crianças (3). Países que 
permitem que crianças sejam transportadas 
em	motocicletas	devem,	não	apenas	prever	
uma	 restrição	 em	 razão	 da	 idade,	 mas	
também	especificar	 normas	 técnicas	 sobre	
capacetes para crianças.

Fiscalização e outras medidas regulatórias

Leis e regulamentos devem incluir normas sobre 
fiscalização,	para	garantir	que	a	 legislação	
seja	eficaz.	A	 insuficiência	de	penalidades	
claras ou de mecanismos de
 

Caixa	3	.7	Desafios	para	aplicar	as	leis	sobre	uso	de	capacete	por	crianças,	no	Vietnã

RESOLUÇÃO 32, PROMULGADA EM 2007, determinou 
a	utilização	do	capacete	por	todos	os	condutores	
e	passageiros	de	motocicletas,	sem	excepcionar	
as	crianças.	A	norma,	no	entanto,	era	incompatível	
com	uma	lei	de	nível	mais	elevado,	denominada	
Ordenança para Sanções Administrativas,	 que	
tornava	 impossível	 a	aplicação	das	 leis	 de	 uso	
de	capacete	em	relação	a	crianças,	pois	proíbe	
a	 punição	 de	 crianças	 menores	 de	 14	 anos.	
Além	 disso,	 nenhuma	 norma	 legal	 previa	 um	
mecanismo para penalizar os adultos quando 
uma	criança,	 sob	 seus	 cuidados,	 não	 utilizasse	
o capacete. Adolescentes entre 16 e 18 anos 
podem	 ser	 penalizados	 diretamente,	mas	 com	
metade	da	pena	 imposta	ao	adulto;	 enquanto	
a	nova	 resolução	permite	pesadas	penas	 –	 em	
valor 10  vezes maior que aqueles previstos na lei 

anterior	–	a	 serem	 impostas	por	 transportar	uma	
criança em uma motocicleta sem um capacete.

O	efeito	da	falha	na	aplicação	da	lei	em	relação	
às	crianças	pôde	ser	percebido	em	pesquisas	às	
margens	das	vias,	que	revelaram	que,	enquanto	
97%	dos	adultos	utilizavam	capacete,	1	ano	após	
a	 implementação	da	 Resolução	 32,	 a	 taxa	de	
utilização	do	capacete	por	crianças	era	inferior	a	
39%.	Um	grupo	de	trabalho	legislativo	foi	formado,	
com representantes de diversas agências 
governamentais,	 para	elaborar	 uma	 legislação	
que	permita	a	imposição	de	penalidades	aos	pais	
ou qualquer adulto que transportar uma criança 
em motocicleta sem um capacete.

Fontes: referências (42–43).

fiscalização	 pode	 ser	 uma	 barreira.	 No	
Vietnã,	 as	 normas	 que	 regulam	as	multas	
e penalidades tornaram impossível a 
aplicação	da	lei	sobre	uso	do	capacete	por	
crianças	(Caixa	3.7).	Outras	questões,	como	
a	 idade	mínima	do	passageiro,	 adicionam	
complexidade	à	aplicação	da	 lei	 sobre	uso	
do	capacete,	exigindo	a	verificação	da	idade	
da criança.

Um	checklist	para	avaliar	a	abrangência	da	
legislação	sobre	capacetes	para	motociclistas	
encontra-se na Tabela 3.3.
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Tabela 3.3 Checklist	para	avaliar	a	abrangência	da	legislação	sobre	capacetes	para	
motociclistas

O conteúdo da legislação vigente aborda:

       Uso do capacete Sim Não

Prevê	uso	obrigatório	do	capacete	por	todos	os	ocupantes	do	veículo	(i.e.,	
condutor e passageiros)

Define	a	utilização	do	capacete,	incluindo	afixado	de	forma	adequada	e	
uso	de	capacete	que	atenda	às	especificações	nacionais

Exige que todos os motociclistas utilizem um capacete em todas as vias 

Exige que os ocupantes de veículos motorizados de duas ou três rodas (de 
todas as potências de motores) utilizem um capacete

Estabelece uma idade mínima para conduzir uma motocicleta

       Normas sobre capacetes 

Especifica	normas	de	segurança	sobre	capacete	baseada	em	normas	
internacionalmente	reconhecidas	

Inclui	requisitos	dos	rótulos	dos	produtos	e	aborda	adulteração

Especifica	requisitos	para	capacetes	de	crianças	(v.g.,	idade	ou	altura),	
dependendo da idade em que se permite que as crianças sejam 
transportadas em motocicletas 

       Aplicação da lei 

Estabelece quem tem autoridade para aplicar a lei

Permite	fiscalização	primária:	nenhuma	outra	infração	é	requisito	para	parar	
o infrator e aplicar a lei sobre uso do capacete

       Penalidades

Estabelece penalidades pecuniárias

Inclui	normas	relativas	à	apreensão	da	motocicleta

       Outras medidas regulatórias sobre uso do capacete 

Estabelece	penalidades	para	venda	de	capacetes	fora	de	especificação

Estabelece	penalidades	para	adulteração	dos	rótulos	dos	produtos

Define	requisitos	para	uso	de	capacete	por	passageiros	do	transporte	
público em veículos motorizados de duas ou três rodas

1

2

3

5

4
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3.1.4  Cintos de segurança

Identificação do problema

O	não	 uso	dos	 cintos	 de	 segurança	pode	
resultar	 em	 sérias	 lesões	 e	mortes.	 Embora	
eles	não	previnam	os	eventos,	os	cintos	de	
segurança podem reduzir a gravidade das 
lesões	e	o	número	de	mortes,	pois	previnem	a	
colisão	contra	os	bancos	dianteiro	ou	contra	
o	 volante,	evitando	a	completa	ejeção	do	
veículo e distribuindo as forças do impacto 
pelas partes mais fortes do corpo (6).

Quando os cintos subabdominais ou sobre 
o	ombro	 são	 utilizados	 corretamente,	 eles	
reduzem o risco de lesões fatais nos ocupantes 
dos	bancos	dianteiros	em	40–50%	(1). Cerca 
de 60% dos passageiros mortos em eventos 
de	 trânsito	 não	 utilizavam	 seus	 cintos	 de	
segurança,	de	acordo	com	a	agência	NHTSA-		
National Highway Traffic Safety Administration 
(44). Embora o assento traseiro seja o local 
mais	 seguro	do	 veículo,	 os	 passageiros	 do	
banco	 traseiro	que	não	utilizam	o	cinto	de	
segurança arriscam-se a sofrer lesões graves 
e representam uma potencial ameaça de 
morte	aos	demais	durante	a	colisão.	 Todos	
os	 ocupantes	 do	 veículo,	 independente	
da	 posição	 de	 seu	 assento,	 devem	 estar	
adequadamente protegidos em um veículo 
em movimento.

Situação global da legislação sobre cinto de 
segurança

O uso dos cintos de segurança demonstrou 
salvar vidas (seja Caixa 3.8). Embora muitos 
países	tenham	leis	sobre	cintos	de	segurança,	
com	frequência	eles	 falham	em	proteger	os	
passageiros e os ocupantes do banco traseiro 
(1). O número de países com leis que proíbem 
a	adulteração	dos	cintos	de	 segurança	ou	
que regulamentem veículos importados e 
requisitos	de	modernização	é	desconhecido.	
Na	Malásia,	 onde	a	 lei	 que	obrigou	o	 uso	
do cinto de segurança no banco traseiro 
passou	a	 viger	 em	 1º	 de	 Janeiro	 de	 2009,	
aos proprietários de veículos registrados após 
1995,	e	sem	os	cintos	instalados,	foi	concedido	
um	período	de	carência,	 de	 3	 anos,	 para	
readequação	 dos	 cintos	 de	 segurança	
traseiros (45).

Fontes para leis e regulamentos fundados 
em evidência

A	UNECE	 recomenda	que	a	 utilização	dos	
cintos de segurança deva ser exigida em 
todos	os	veículos	automotores,	em	 todas	as	
posições de assentos (virados para frente 
ou para a traseira) em que os cintos de 
segurança	estejam	 instalados.	 Além	disso,	
recomenda que os cintos de segurança 
sejam	 instalados	em	 todos	os	assentos,	 em	
todos os veículos automotores equipados 
com	pontos	de	ancoragem,	de	acordo	com	
as	normas	 técnicas	mais	 recentes.	A	UNECE	
também	 recomenda	proteção	em	veículos	
de	passageiros	com	menos	de	oito	assentos,	
além	do	motorista,	 como	o	 sistema	 ISOFIX	
tanto para cintos de segurança como para 
assentos de crianças (2).

Fiscalização e outras medidas regulatórias

Outras medidas regulatórias que podem 
ser abrangidas pelas leis sobre cintos de 
segurança incluem o seguinte:

■ Leis de fiscalização primária: Essas leis 
permitem que os policiais parem um veículo 
unicamente	para	 fiscalizar	a	 violação	à	
lei	 sobre	cinto	de	 segurança,	 sem	outra	
razão.	 Leis	 de	 fiscalização	 secundária	
somente permitem que os policiais parem 
um veículo se o condutor cometeu uma 
infração,	diversa	da	falta	do	uso	do	cinto	
de	 segurança;	a	 verificação	do	uso	do	
cinto	de	segurança	é	secundária.	Leis	de	
fiscalização	 primária	 são	mais	 eficazes	
que as leis secundárias em reduzir mortes 
(46),	 e	os	 índices	de	utilização	do	cinto	
de	segurança	aumentam	quando	a	lei	é	
aprimorada de secundária para primária 
(47–49).

■ Penalidades:	 As	 penalidades	 por	 não	
utilizar um cinto de segurança devem ser 
apropriadas	e	adequadas	ao	país,	como	
outras	leis	de	trânsito,	a	fim	de	prevenir	o	
descumprimento da lei.

■ Exigências de inspeção veicular e leis 
sobre importação de veículos:	 Além	
das	 exigências	 de	 fabricação,	 outros	
mecanismos regulatórios devem ser 
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Caixa 3 .8 Cintos de segurança salvam vidas

UMA LEI ABRANGENTE SOBRE CINTO DE SEGURANÇA   
deveria	incluir	normas	obrigando	a	instalação	e	o	
uso	de	cintos	de	 segurança,	de	acordo	com	as	
especificações	técnicas,	em	todos	os	veículos.	Em	
1961,	o	Estado	de	Wisconsin,	nos	EUA,	introduziu	uma	
lei	exigindo	a	 instalação	de	cintos	de	segurança	
nos	cintos	dianteiros	dos	veículos.	Victoria	e	South	
Australia	seguiram	o	exemplo	em	1964;	como	fez	o	
restante da Austrália nos anos seguintes. A Europa 
tornou os cintos de segurança obrigatórios em 1965. 
Embora	grande	parte	do	mundo	 tenha	 seguido	
essas	boas	práticas,	 um	número	 significativo	de	
países ainda precisa fazê-lo. De acordo com o 
Relatório	da	Situação	Mundial	da	 Segurança	no	
Trânsito,	 de	 2013,	 apenas	 111	 países	 relataram	
possuir leis sobre cinto de segurança abrangendo 
todos os ocupantes.
 
Leis	 obrigatórias	 sobre	 cinto	 de	 segurança,	
quando	 aplicadas,	 salvam	 vidas.	 De	 acordo	

com	 a	 NHTSA-	National Highway Traffic Safety 
Administration,	nos	EUA,	a	utilização	dos	cintos	de	
segurança salva a vida de 10.000 pessoas por ano. 
Em	2009,	mais	de	33.000	pessoas	 foram	mortas	e	
2.2	milhões	foram	feridas	em	eventos	com	veículos	
automotores. Mais de 70% estavam nos bancos 
traseiros	dos	veículos	e	dos	caminhões,	e	mais	da	
metade	não	utilizava	o	cinto	de	 segurança	 (ou	
disposto	de	retenção)	no	momento	do	evento.	Leis	
obrigando	o	uso	do	cinto	de	segurança,	educação	
e	 tecnologia	 sobre	 os	 sistemas	 de	 retenção	
aumentaram	o	uso	do	cinto	de	 segurança,	 nos	
EUA,	 de	 11%	 em	 1981	 para	 aproximadamente	
85%	em	2010,	 salvando	centenas	de	milhares	de	
vidas.	Embora	haja	aumento	do	uso	dos	cintos	de	
segurança	nos	EUA,	uma	em	sete	pessoas	ainda	
não	”se	conectou	ao	cinto”,	 indicando	que	mais	
precisa ser feito.

Fontes: referências (1, 45).
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utilizados para garantir que os veículos 
sejam equipados com cintos de 
segurança em condições de uso. UNECE 
recomenda que cintos de segurança 
sejam inspecionados como parte das 
inspeções veiculares (2)	 e,	desse	modo,	
sejam	integrados	às	normas	sobre	inspeção	
de	veículos.	Medidas	também	devem	ser	
utilizadas	 para	 obrigar	 a	 realização	de	
inspeções	veiculares,	com	consequências	
para os condutores e proprietários que 
deixarem de realizar ou que forem 
reprovados	na	 inspeção,	e	a	obrigação	
de	reparar	os	defeitos	após	a	inspeção.

■ Fabricação segura do veículo: O Programa 
Global	de	Avaliação	de	Carros	Novos (50) 
fornece	uma	plataforma	para	compartilhar	
as	 melhores	 práticas	 entre	 programas	
similares ao redor do mundo e incentiva 
globalmente	 a	 fabricação	 de	 veículos	
motorizados mais seguros. Esse programa 

e	 outros	 programas	 regionais,	 como	 o	
Programa	de	Avaliação	de	Carros	Novos	
para	 América	 Latina	 e	 o	 Caribe	 (Latin	
NCAP) (51),	podem	ajudar	os	consumidores	
desenvolvendo	programas	de	crash	 test	
(i.e.,	 teste	 de	 colisão)	 em	 mercados	
emergentes,	 em	que	o	 crescimento	do	
número	de	veículo	é	forte;	mas	informação	
independente,	frequentemente,	não	está	
disponível ao consumidor.

As recomendações da UNECE sobre 
inspeções periódicas dos veículos incluem 
verificação	dos	cintos	de	 segurança	e	 seus	
engates. A segurança da montagem deve ser 
inspecionada visualmente e reprovada se o 
ponto de ancoragem estiver muito deteriorado. 
A	condição	de	um	cinto	de	segurança	deve	
ser	 verificada	 tanto	 visualmente	 como	em	
operação.	O	veículo	deve	ser	 reprovado	se	
os cintos de segurança obrigatórios estiverem 
ausentes	ou	não	instalados,	se	o	cinto	estiver	

Tabela 3.4 Checklist	para	avaliar	a	abrangência	da	legislação	sobre	cinto	de	segurança		

O conteúdo da legislação vigente aborda:   
 Sim Não

       Leis obrigatórias sobre cinto de segurança para todos os ocupantes 

							Normas	de	fabricação

Inclui	exigências	para	a	fabricação	de	cintos	de	segurança

Define	especificações	para	veículos	importados

Proíbe	cintos	de	segurança	fora	da	especificação

Define	exigência	para	readequação	de	veículos	antigos	e	período	de	
carência

       Aplicação da lei

Estabelece quem tem autoridade para aplicar a lei

Especifica	fiscalização	primária	versus	fiscalização	secundária

       Penalidades

Estabelece	penalidades	pecuniárias	pelo	não	uso	de	um	cinto	de	
segurança

       Outras medidas regulatórias sobre cintos de segurança

Proíbe transportar mais passageiros que o número de assentos e excesso de 
carga

Exige	inspeção	periódica

1

2

3

5

4
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danificado	ou	não	estiver	de	acordo	com	a	
regulamentação,	e	se	o	engate	ou	o	retrator	
estiver	danificado	ou	não	estiver	funcionando	
corretamente (2). Um checklist para avaliar 
a	abrangência	da	legislação	sobre	cinto	de	
segurança encontra-se na Tabela 3.4.

3.1.5 Dispositivos de retenção para crianças

Identificação do problema

Fo i  demons t rado que  t ranspor ta r 
adequadamente crianças em veículos reduz 
lesões e mortes decorrentes de eventos de 
trânsito	(Caixa	3.9);	muitas	crianças	ainda	são	
transportadas sem equipamentos adequados. 
Os	dispositivos	 de	 retenção	para	 crianças	
são	caros	e	 inacessíveis	em	países	de	baixa	
renda,	onde	o	número	de	 lesões	e	mortes	é	

Caixa 3 .9 Salvando as vidas de crianças por meio do uso de dispositivos de retenção

MUITOS ESTUDOS MOSTRAM QUE OS DISPOSITIVOS 
DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS reduzem as lesões 
fatais em infantes em torno de 70% e em cerca 
de	 54%	 entre	 crianças	 com	 idade	 entre	 1–4	
anos.	 Nos	 EUA,	 as	 vidas	 de	 aproximadamente	
9000 crianças foram salvas pelos dispositivos de 
retenção,	 entre	 1975	e	 2008.	 Independente	da	
introdução	de	uma	lei	exigindo	que	crianças	sejam	
apropriadamente	protegidas,	quando	estiverem	

viajando	em	um	 veículo,	 o	 uso	dos	 dispositivos	
de	 retenção	para	crianças	é	de	alguma	 forma	
universal.	Por	exemplo,	em	2008,	estima-se	que	os	
dispositivos	salvaram	as	vidas	244	crianças.	Se,	no	
entanto,	os	dispositivos	fossem	100%	utilizados,	323	
vidas	poderiam	ter	sido	salvas.	Assim,	as	vidas	de	
79 crianças foram perdidas desnecessariamente.

Fonte: referência (45).
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geralmente	maior.	 Uma	 razão	prática	para	
o	descumprimento	é	a	falta	de	espaço	para	
um	assento	de	 segurança	para	a	criança,	
especialmente em veículos que transportam 
famílias numerosas ou veículos de transporte 
coletivo lotados. Uma lei exigindo o uso de 
dispositivos	para	retenção	de	crianças	pode,	
desse	 modo,	 parecer	 uma	 aspiração	 em	
alguns países.

Situação global da legislação sobre 
dispositivos de retenção para crianças

De	 acordo	 com	 o	 Relatório	 da	 Situação	
Mundial	da	 Segurança	no	 Trânsito,	de	2013	
(1),	 88%	dos	países	de	alta	 renda	e	apenas	
30% dos países de baixa renda possuem leis 
nacionais	 sobre	 dispositivos	 de	 retenção	
para crianças. Mesmo em países dotados 
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dessas	 leis,	 no	entanto,	 os	 dispositivos	 são,	
com	frequência,	do	tipo	incorreto	ou	utilizados	
de	 forma	 inadequada,	ou	a	 lei	 é	aplicada	
de	 forma	 inadequada.	Os	 dispositivos	 são	
incorretamente utilizados em 15-80% dos 
casos,	porque	 tanto	o	cinto	não	é	ajustado	
de	forma	apropriada,	como	o	equipamento	é	
incorretamente	instalado,	ou	porque	o	cinto	é	
posicionado	ao	redor	do	pescoço	da	criança,	
sob	os	braços	ou	cruzando	o	abdômen	(52).

Fontes para leis e regulamentos fundados 
em evidência

Tanto a UNECE (2) como a OMS (1) 
recomendam que os países editem legislações 
em que as crianças sejam adequadamente 
protegidas,	 em	um	 sistema	de	 retenção	e	
sentadas	 na	 posição	 correta	 (voltadas	
para	a	 frente	ou	para	a	 traseira),	 quando	
forem	 transportadas	em	um	veículo;	 e	que	
o	 dispositivo	 de	 retenção	 deve	 levar	 em	

consideração	 a	 idade,	 o	 peso	 e	 a	 altura	
da	criança.	A	UNECE	 também	 recomenda	
que os países exijam o uso de equipamentos 
aprovados e proíbam a venda de dispositivos 
que	não	atendam	as	especificações	para	uso	
em veículos. Exemplos de exigências para os 
dispositivos	de	 retenção	para	crianças	 são	
relacionados na Tabela 3.5. 

Escolher	 um	 disposit ivo	 de	 retenção	
adequado	é	importante.	Como	existem	muitos	
equipamentos	no	mercado,	as	normas	devem	
especificar	o	uso	de	um	dispositivo	aprovado,	
que seja especificamente fabricado para 
crianças	e	que	atenda	as	especificações	de	
segurança.

Fiscalização e outras medidas regulatórias

Regulamento n. 44 da UNECE (56) fornece 
requisitos	técnicos	para	sistemas	de	retenção	
de crianças adequados para uso em veículos 

Tabela 3.5 Diretrizes	para	os	dispositivos	de	retenção	de	crianças,	em	Ontário	(Canadá),	África	do	Sul	e	nos	
EUA

Ontário,	África	do	Sul	e	os	EUA	classificaram	os	sistemas	de	retenção	para	crianças,	por	meio	de	leis,	em	três	
categorias:	dispositivos	voltados	para	a	traseira	do	veículo,	dispositivos	de	retenção	e	assentos	de	elevação	
(booster).

Canadá (Ontário) África	do	Sul EUA

Do nascimento até 9 kg

Dispositivo voltado 
para	a	traseira,	
afastado de um airbag 
ativo.

Do nascimento até 12 meses

Mantenha	a	criança	em	um	
dispositivo voltado para a traseira do 
veículo,	até	que	a	criança	tenha	pelo	
menos 12 meses de vida e pese pelo 
menos 9 kg.

Do nascimento até 12 meses

Dispositivos para crianças em veículos 
devem	ser	voltados	para	a	traseira;	
os limites de peso e altura para 
transporte em veículos conversíveis e 
em	bancos	três	em	um,	em	regra,	são	
maiores,	de	modo	que	uma	criança	
pode	ser	mantida	na	posição	voltada	
para a traseira por um período maior. 

Crianças pesando 9–18 
kg:

Dispositivo voltado 
para	frente,	com	um	
cinto	de	retenção.

Crianças de 1–4 anos

Crianças	≥	1	ano	e	pesando	
9–18	kg	que	não	podem	mais	ser	
transportadas voltadas para a 
traseira,	devem	utilizar	dispositivos	de	
segurança	voltados	para	a	frente,	
até	que	excedam	18	kg	ou	que	a	
altura	dificulte	o	ajuste	do	cinto	do	
equipamento.

Crianças de 1–3 anos

Crianças devem permanecer em 
dispositivos voltados para a traseira 
do	veículo	até	que	atinjam	o	peso	e	
a altura permitidos pelo fabricante do 
dispositivo.	Então,	elas	podem	viajar	
em um dispositivo voltado para frente 
e	dotado	de	cinto	de	retenção.
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Canadá (Ontário) África	do	Sul EUA

Pré-escolares até 8 
anos

Assentos	de	elevação	
são	exigidos	para	
crianças < 8
anos,	pesando		≥	18	kg,	
porém	<	36	kg	e	com	
altura < 145 cm.

Crianças de 4–6 anos

Assentos	de	elevação	são	usados	
apenas quando a criança ultrapassou 
os limites de segurança dos dispositivos 
projetados para crianças pesando 
15–25	kg.

Crianças de 3–7 anos

Uma criança deve ser mantida em 
dispositivos,	voltado	para	a	frente	do	
veículo,	dotado	de	cinto	de	retenção,	
até	que	ele	ou	ela	tenha	alcançado	o	
peso e a altura limites permitidos pelo 
fabricante.Crianças devem ser transportadas 

em	assentos	de	elevação	até	que	os	
cintos de segurança subabdominal 
ou diagonal do veículo ajustem 
corretamente,	geralmente	quando	as	
crianças possuem cerca de 145 cm 
de altura.

Uma vez ultrapassados os limites 
do	dispositivo,	as	crianças	podem	
ser transportadas em assentos de 
elevação,	mas	ainda	nos	bancos	
traseiros.

Assentos	elevatórios	sem	encosto	são	
projetados para crianças pesando 
22–36	kg;	fabricantes	já	estão	
produzindo assentos com encosto 
apropriados para crianças pesando 
15–36	kg.	Assentos	com	anteparos,	
aqueles	que	possuem	uma	proteção	
plástica	na	frente	da	criança,	
oferecem	menor	proteção	e	não	
devem ser usados.

Crianças pesando > 18 kg devem ser 
corretamente protegidas em assentos 
de	elevação,	com	uso	do	cinto	de	
segurança,	ou	outro	dispositivo	de	
retenção	adequado	até	que	os	cintos	
dos	adultos	ajustem	corretamente,	em	
regra por volta dos 8 anos de idade.

Jovens

Crianças podem 
começar a usar um 
cinto de segurança 
quando atingem 36 
kg,	medem	145	cm	ou	
atingem os 8 anos de 
idade. Cada crianças 
deve utilizar um cinto 
de segurança.

Crianças com 8 anos ou mais

Quando	os	olhos	da	criança	atingem	
o nível do topo do banco traseiro 
do	veículo	ou	a	criança	pesa	≥	26	
kg,	ele	ou	ela	pode	usar	um	cinto	de	
segurança.

Crianças 8–12 anos
Crianças devem ser mantidas em 
assentos	de	elevação	até	que	elas	
estejam	grandes	o	suficiente	para	
que os cintos de segurança sejam 
ajustados corretamente.

O cinto de segurança deve ser 
corretamente	ajustado	à	criança,	
com a cinta abdominal colocada 
abaixo	da	parte	óssea	do	quadril	(não	
no	estômago)	e	a	parte	diagonal	sem	
tocar	o	rosto	ou	o	pescoço,	quando	
toda	a	folga	é	removida.	Indicadores	
de um bom ajuste.

Para que um cinto de segurança 
seja	ajustado	corretamente,	a	cinta	
subabdominal deve ser colocada 
confortavelmente sobre a parte 
superior	das	coxas,	não	no	estômago.	
A cinta dos ombros deve passar 
confortavelmente pelo ombro e pelo 
tórax,	e	não	pelo	pescoço	ou	face.	
Crianças devem ser transportadas no 
banco traseiro.

Fonte: adaptado das referências (53–55).
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automotores	de	três	ou	mais	rodas,	conforme	
a	posição	do	assento,	idade,	peso	e	altura	da	
criança,	de	acordo	com	as	 seguintes	cinco	
categorias:

■ grupo 0 para crianças com peso inferior a 
10	kg;

■	 grupo	0+	para	crianças	com	peso	inferior	
a	13	kg;

■ grupo I para crianças com peso de 9 kg a 
18	kg;

■ grupo II para crianças com peso de 15 kg 
a	25	kg;

■ grupo III para crianças com peso de 22 kg 
a 36 kg.

Um	checklist	para	avaliar	a	abrangência	da	
legislação	sobre	dispositivos	de	retenção	para	
crianças encontra-se na Tabela 3.6.

Tabela 3.6 Checklist	para	avaliar	abrangência	da	legislação	sobre	dispositivos	de	retenção	
para crianças 

O conteúdo da legislação vigente aborda:   

       Uso de dispositivos de retenção para crianças Sim Não

Uso	obrigatório	de	dispositivos	apropriados	para	idade,	peso	e	altura

Posicionamento: voltado para frente versus voltado para a traseira do 
veículo

Transporte de crianças nos bancos dianteiros

Especificação	e	rótulos	para	os	dispositivos	de	retenção

       Aplicação da lei

Fiscalização	primária	versus	fiscalização	secundária

       Penalidades

Penalidades pecuniárias

Outras penalidades

       Outros mecanismos regulatórios

Alguma outra medida

1

2

3

4
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3.2	 Aumentar	a	abrangência	das	leis	
relacionadas ao atendimento 
Pós-acidente 

De	acordo	com	estudos	Europeus,	cerca	de	
50% de todas as mortes no trânsito ocorrem 
em	alguns	minutos,	tanto	no	local	do	evento	
como	no	trajeto	até	o	hospital	(57).	Assim,	um	
atendimento	pré-hospitalar	de	qualidade	pode	
salvar as vidas de muitas pessoas feridas (1),	e	
as mortes decorrentes de eventos de trânsito 
poderiam ser evitadas com um atendimento 
melhor	(58,	59).	Acesso	aos	elementos	essenciais	
para	prevenir	mortes	e	melhorar	a	recuperação	
varia	muito,	em	razão	da	fraca	infraestrutura	de	
saúde	pública,	especialmente	nos	países	de	
média	e	baixa	 renda.	Os	elementos	 incluem	
insuficiência	de	socorro	no	local	do	evento	e	
de	assistência	apropriada	antes	da	chegada	
ao	hospital,	acesso	 insuficiente	aos	 serviços	
médicos	 de	 emergência,	 insuficiência	 de	
pessoal treinado em atendimento a trauma 
e	 insuficiência	em	 reabilitação	e	orientação	
psicossocial (57).

Como o atendimento Pós-acidente constitui 
apenas um componente de um sistema geral 
de	atendimento	a	 trauma,	estudos	devem	
ser conduzidos para determinar como o 
sistema de emergência ou de atendimento 
a	trauma	cuida	das	pessoas	feridas	em	geral,	
como os eventos de trânsito ajustam-se ao 
sistema	geral,	e	se	as	leis	e	regulamentos	estão	
aptos a oferecer assistência aos feridos. O 
sistema de atendimento a trauma de um país 
também	faz	parte	de	um	sistema	mais	amplo	
de	emergência	e	prevenção	de	catástrofes.	As	
etapas	recomendadas	a	serem	tomadas	são:

■	 Etapa	1:	Realize	uma	rápida	avaliação	do	
sistema de atendimento a trauma e das leis 
vigentes.

■ Etapa 2: Identifique as lacunas nas leis 
sobre atendimento Pós-acidente e como 
melhorá-las.

3.2.1 Realize uma rápida avaliação do 
sistema de atendimento a trauma

O atendimento Pós-acidente pode ser 
classificado em três principais categorias: 
atendimento	 pré-hospitalar,	 atendimento	
hospitalar	 e	 reabilitação.	 Seus	 principais	
objetivos	 são	 evitar	 a	 morte,	 limitar	 a	
gravidade	das	lesões,	evitar	sequelas,	como	
a	incapacidade	por	longo	prazo,	e	garantir	a	
melhor	recuperação	possível	e	a	reintegração	
na sociedade (15).	 Uma	 avaliação	 da	
situação	pode	identificar	lacunas	nas	leis	que	
regem essas três categorias de atendimento 
à	saúde;	bem	como,	 	caminhos	pelos	quais	
elas	podem	ser	 reforçadas,	comparando-as	
com leis de outros países dotados de sistemas 
maduros de atendimento a trauma.
 
O “índice de maturidade do sistema de 
trauma”	(Tabela	3.7)	é	uma	ferramenta	simples	
que	permite	realizar	a	avaliação	do	sistema	
de	trauma	em	um	distrito,	estado	ou	país.	Ele	
pode	 indicar	a	ação	necessária	para	que	
administradores e planejadores aprimorem o 
sistema,	e	permite	amplas	comparações	entre	
os sistemas de trauma. Os sistemas de trauma 
são	classificados	desde	Nível	I	(menos	maduro)	
até	Nível	IV	(mais	maduro).

O índice de maturidade do sistema de 
trauma pode servir de base para determinar 
a estrutura legislativa e regulatória necessária 
para aprimorar o atendimento Pós-acidente 
(veja Tabela 3.8).

3.2.2 Garantir uma estrutura regulatória 
e legislativa para o atendimento 
Pós-acidente

Quando se decide sobre as leis necessárias 
para a abrangência do atendimento Pós-
acidente,	é	útil	examinar	as	 leis	vigentes	em	
outros	 países,	 em	um	nível	 semelhante	de	
maturidade	com	 relação	ao	atendimento	
ao	 trauma,	a	 fim	de	 identificar	as	 lacunas.	
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Tabela 3.7 Índice de maturidade do sistema de trauma

Nenhum	
mapeamento 
de	recursos	pré-
hospitalares,	nenhum	
serviço	médico	
de emergência 
formal,	serviços	
pré-hospitalares	
indisponíveis ou 
em	duplicata,	sem	
definição	de	sistema	
de	comunicação.

Recursos	pré-
hospitalares	
identificáveis,	
nenhuma	
coordenação	
entre prestadores 
públicos e privados 
de atendimento 
pré-hospitalar,	
sem número de 
acesso	universal,	
comunicação	
precária.

Serviços	médicos	de	
emergência	formais,	
número de acesso 
universal	disponível,	
coordenação	entre	
diversas agências 
para atendimento 
pré-hospitalar,	
comunicação	bem	
definida.

Serviços	médicos	de	
emergência formais 
controlados por 
uma	agência	líder,	
número nacional 
de	acesso	universal,	
mecanismos 
legislativos vigentes 
para administrar os 
serviços	médicos	
de emergência e 
permitir cobertura 
universal.

Nenhum	
profissional	de	
saúde	identificado	
para oferecer 
atendimento 
primário	ao	trauma,	
na comunidade.

Profissional	de	
saúde	identificado	
na comunidade 
para atendimento 
de emergência ao 
trauma,	nenhum	
requisito de 
treinamento	definido	
para	trabalhadores	
da saúde ou pessoal 
de ambulâncias.

Profissionais	
da saúde e 
paramédicos	
treinados para 
prestar atendimento 
médico	de	
emergência,	cursos	
de atendimento ao 
trauma disponíveis.

Normas 
educacionais 
e	previsão	de	
treinamento para 
prestadores de 
atendimento 
de emergência 
ao	trauma,	
licenciamento 
e normas de 
renovação	vigentes	
para diferentes níveis 
de	paramédicos.

Funções dos 
serviços secundários 
e terciários 
não	definidos,	
insuficiência	de	
recursos físicos 
e	humanos	nos	
serviços	de	saúde,	
sem ligações de 
referências claras.

Funções claras de 
diversos serviços 
de atendimento 
à	saúde,	ligações	
de referência 
presentes,	nenhuma	
documentação	ou	
necessidade de 
avaliar	os	serviços,	
de acordo com 
as Diretrizes para 
atendimento 
essencial	ao	trauma,	
nenhuma		agência	
líder no sistema.

 
Serviços de saúde 
no	sistema	são	
avaliados de acordo 
com as Diretrizes 
para atendimento 
essencial ao 
traumaa,	recursos	
físicos	e	humanos	
são	documentados	
e	estão	disponíveis	
e assegurados 24 
horas,	agência	líder	
presente.

Mecanismos de 
verificação	e	
credenciamento 
hospitalar	por	meio	
do	Ministério	da	
Saúde	ou	órgãos	
profissionais,	em	
vigor;	agência	líder	
com	atribuição	
para supervisionar 
o atendimento ao 
trauma.

Nenhuma	
observação	
das lesões ou 
mecanismo de 
registro	em	vigor,	
para obter dados 
abrangentes.

Dados sobre 
lesões	disponíveis,	
mas	nenhuma	
tentativa formal 
de documentá-
los	ou	analisá-los,	
nenhuma	iniciativa	
para garantia da 
qualidade.

Programa de 
garantia da 
qualidade básica 
de acordo com 
as Diretrizes para 
atendimento ao 
traumaa vigentes.

Programa de 
garantia da 
qualidade formal 
vigente e obrigatório 
nos	serviços	pré-
hospitalares	e	de	
atendimento.

a	Mock	C	et	al.	Diretrizes	para	atendimento	essencial	ao	trauma.	Genebra,	Organização	Mundial	da	Saúde,	2004.	

Fonte: referência (63).

Atendimento 
pré-hospitalar  
ao trauma

Educação e 
treinamento

Nível I Nível II Nível III Nível IV

Serviços de 
atendimento ao 
trauma

Garantia de 
qualidade
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Tabela 3.8 Áreas do sistema de atendimento ao trauma que podem ser abrangidas pela 
legislação

Tópico Tópicos regulatórios que devem ser abrangidos

Dever de assistência aos feridos (Veja Anexo A.5.a)

Proteção	aos	indivíduos	que	assistirem	o	ferido;	ou	seja,	a	denominada	
Lei do “Bom Samaritano” (veja Anexo A.5.b)

Requisitos para os veículos de emergência e ambulâncias (veja Anexo 
A.5.c)

Treinamento	de	primeiros	socorros	como	pré-requisito	para	obter	a	
licença para dirigir determinadas categorias de veículos (veja Anexo 
A.5.d)

Requisitos para o conteúdo do kit de primeiros socorros (seja Anexo 
A.5.d)

Criação	ou	designação	de	uma	entidade	responsável	por	
regulamentar	os	requisitos	para	educação	e	licenciamento	dos	
prestadores de assistência imediata e o alcance dos requisitos práticos

Dever	de	oferecer	tratamento	e	estabilização,	e	de	transferir	um	
paciente (veja Anexo A.5.e)

Obrigatoriedade de requisitos para credenciamento do departamento 
de	emergência	e	criação	ou	designação	de	entidade	responsável	pelo	
credenciamento

Criação	e	designação	de	uma	entidade	independente	responsável	por	
monitorar	a	qualidade	dos	serviços	pré-hospitalar	e	de	reabilitação

Exigência de relatórios de dados para garantir monitoramento e 
feedback da qualidade dos serviços

Reparação	de	danos	às	vítimas	(seja	Anexo	A.5.f)

Exigência de seguro contra terceiros

Manutenção	de	registros,	normas	sobre	divulgação	e	outras	
confidencialidades

Fonte: adaptada da referência (63).

Atendimento 
pré-hospitalar  
ao trauma

Outros

Serviços de 
atendimento ao 
trauma

Garantia de 
qualidade

Educação e 
treinamento
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Também	pode	 ser	 útil	 examinar	 as	 leis	 de	
países com maturidade nos sistemas de 
atendimento	 Pós-acidente,	para	 identificar	
objetivos. O exame de leis dentro de uma 
região	pode	contribuir	para	a	normatização.

Leis	 sobre	 serviço	médico	 de	 emergência	
em	países	 da	 Europa	diferem	em	 relação	
ao	 tempo	em	que	estão	 vigendo	 e	 sobre	
o que abordam. Cerca de um terço foi 
publicado nos anos de 1990 e mais da metade 
nos anos de 2000. Os tópicos abordados 
incluem acesso gratuito a atendimento 
hospitalar,	inclusive	para	pessoas	sem	seguro	
social	 e	 sem	 identidade;	 especificações	
mínimas	para	atendimento	e	equipamentos;	
qualificação	mínima	exigida;	mecanismos	de	
financiamento;	 e	 treinamento	exigido	para	
pessoal operacional (60).

Tanto	 na	 União	 Europeia	 como	em	outros	
lugares,	 as	 normas	 nem	 sempre	 são	
estabelecidas	 pela	 legislação	 nacional,	
mas podem consistir em regulamentações 
elaboradas por entidades legalmente 
criadas com a responsabilidade de regular 
diversos	aspectos	do	atendimento	ao	trauma,	
como o licenciamento de profissionais e 
credenciamento	de	órgãos.	Em	2007	na	Índia,	
por	exemplo,	a	Assembleia	de	Gujarat	adotou	
uma	lei	sobre	serviços	médicos	de	emergência	
que atribuiu aos estados autoridade sobre 
esses	 serviços	 e	 instruiu	 os	 conselhos	 das	
cidades e dos distritos a prepararem planos 
e garantirem provisões para os serviços. Suas 
responsabilidades	incluem	a	contratação	de	
hospitais	que	atendam	os	 requisitos	mínimos	
de	pessoal;	estabelecendo	exigências	para	
as	 ambulâncias,	 incluindo	 equipamentos,	
suprimentos	e	pessoal;	e	fixando	penalidades	
para as violações da lei (61).
 

 

Segundo	a	 Lei	 de	 Profissões	de	 Saúde,	 da	
África	do	 Sul,	 nenhuma	pessoa,	 instituição	
de ensino ou serviço de treinamento pode 
oferecer	educação	ou	 treinamento	com	o	
propósito	de	qualificar	uma	pessoa	na	prática	
de	uma	profissão	de	saúde,	a	menos	que	o	
curso	ou	treinamento	tenha	sido	credenciado	
pelo	conselho	profissional	apropriado,	como	o	
Conselho	de	Profissionais	de	Atendimento	de	
Emergência (62).

O	Ministério	 da	 Saúde,	 com	auxílio	 de	 um	
comitê	consultivo,	elaborou	regulamentações	
abrangendo	níveis	de	pessoal,	recursos	físicos	
e	financiamento.	Em	parceria	com	o	Ministério	
do	 Interior,	 que	 supervisiona	 os	Corpos	 de	
Bombeiros,	 o	Ministério	 da	 Saúde	emitiu	 o	
Decreto	Interministerial	n.	1092/1500/2006,	que	
estabeleceu	critérios	para	diversos	 tipos	de	
veículo	de	ambulância,	desde	 veículos	de	
primeiros	 socorros	 até	 unidades	móveis	 de	
tratamento	 intensivo,	 e	para	capacitação	
dos	profissionais	das	ambulâncias.	Normas	de	
segurança e sobre logística foram criadas e 
uma parceria foi estabelecida com a força 
policial	para	fiscalização	das	especificações	
técnicas	em	pontos	de	verificação	(64).

Tabela	 3.8	 relaciona	 tópicos	 que	 são	
abrangidos pelas leis e regulamentos sobre 
atendimento	Pós-acidente,	em	diversos	países,	
incluindo	a	 reparação	de	danos	às	 vítimas,	
seguro,	 coleta	 e	 registro	 de	 informações.	
Recomendações  de  o rgan i zações 
internacionais	também	estão	incluídas.

Exemplos	de	diversas	leis	e	regulamentos,	de	
uma	variedade	de	países,	abrangendo	essas	
questões	 são	 fornecidos	para	 referência	no	
Anexo.
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Advocacy	 pode	 ser	 definida	 como	 “um	
conjunto de ações direcionado aos 
tomadores	 de	 decisões,	 em	 prol	 de	 uma	
questão	política	específica” (1). É importante 
planejar	a	advocacy	adequadamente	a	fim	
de	promover	a	mudança	legislativa;	as	etapas	
recomendadas	para	planejar	uma	campanha	
de	advocacy	são	as	seguintes:

■	 Identificar	os	pontos	a	serem	abordados.

■	 Definir	os	objetivos	e	metas	da	advocacy.

■	 Conhecer	o	cenário	político.

■ Desenvolver e transmitir mensagens 
eficazes.

■ Cultivar relacionamento com lideranças e 
construir parcerias fortes.

■	 Criar	 um	plano	de	ação,	 implementar	e	
monitorar progresso (1).

Embora	 essas	 etapas	 não	 necessitem	 ser	
concluídas	 na	 ordem	 apresentada,	 todas	
são	essenciais.

4.1	 Identificar	os	pontos	a	serem	
abordados

A	 primeira	 etapa	 da	 advocacy	 consiste	
em	 identificar	 o	 problema,	 ou	 questão,	 e	
seu contexto. As questões podem surgir do 
aumento da incidência ou predomínio dos 
eventos de trânsito e das lesões e mortes 
associadas,	 que	 podem,	 por	 sua	 vez,	
provocar	clamor	público,	uma	demanda	por	
mudanças,	 iniciativa	 governamental	 para	
reforma	da	 legislação	de	 segurança	viária,	
comprometimento nacional com o plano 
mundial	de	ações	ou	implementação	de	um	
plano nacional de segurança no trânsito.

Nem todas as questões de segurança no 
trânsito exigem alterações legislativas. 
Algumas,	 simplesmente,	 precisam	 de	
implementação	 ou	 de	 aplicação	 das	 leis	
existentes,	por	meio	de	mudança	dos	valores	
e	 normas	 sociais,	 ou	 FORTALECENDO	 sua	
capacidade	 e	 recursos.	 Nesse	Manual,	 as	
questões	de	 segurança	viária	 são	 limitadas	

àqueles que necessitam de mudanças 
legislativas ou regulamentares.

Além	disso,	prioridades	devem	ser	definidas.	
Pode	haver	muitos	problemas,	mas	os	recursos	
para abordá-los podem ser limitados e devem 
ser	levados	em	conta	ao	definir	as	prioridades.	
A	 lista	 de	prioridades	 também	deve	 levar	
em	consideração	a	 importância,	 urgência,	
magnitude e impacto de cada problema 
nacionalmente.

4.2	 Definir	os	objetivos	e	as	metas	da	
advocacy 

Definir	 metas	 claras	 e	 objetivos	 é	 uma	
etapa	 indispensável 	 da	 advocacy.	
Fundamentalmente,	 a	 meta	 deve	 ser	 a	
promulgação	 de	 leis	 abrangentes	 que,	
junto com marketing social para alterar 
comportamento	 e	 apl icação	 da	 lei	
consistente	e	 sustentada,	 reduzirão	 lesões	e	
mortes relacionadas ao trânsito. Outras metas 
similares	podem	ser	definidas.	Em	regra,	a	meta	
é	melhorar	a	segurança	no	trânsito,	em	geral;	
e	o	aperfeiçoamento	da	legislação	é	apenas	
um dos meios para alcançar este objetivo. Os 
objetivos	devem	 ser	mensuráveis,	de	modo	
que seus progressos possam ser avaliados. 
Por	exemplo,	os	objetivos	da	legislação	sobre	
capacete poderiam ser:

■ alterar a lei para tornar obrigatório o uso de 
capacetes	conforme	as	especificações,	
dentro	de	2	anos;

■	 dentro	 de	 2	 anos,	 propor	 uma	 nova	
lei	 tornando	 obrigatória	 a	 utilização	
de	 capacetes, 	 que	 atendam	 as	
especificações,	para	todos	os	condutores	
e passageiros de motocicletas de todas as 
potências	de	motores,	em	todos	os	tipos	
de vias.

4.3 Conhecer o cenário político

Conhecer	o	cenário	político	significa	entender	
os	processos	legislativo	e	regulatório,	e	quem	
são	os	protagonistas.	 Ideologias	políticas	e	
sistemas influenciam significativamente o 
sucesso da mudança legislativa. Entender 
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o sistema de governo ajuda a definir a 
abordagem	a	ser	empregada	na	promoção	
das	mudanças	 legislativas.	 Por	exemplo,	os	
níveis	de	participação	dos	 setores	público,	
privado	 e	 outros,	 no	 processo	 legislativo,	
determinam quem deve ser envolvido e 
o	ponto,	 durante	 o	processo,	 em	que	 seu	
envolvimento será mais eficaz. De forma 
semelhante,	 uma	 clara	 compreensão	
dos	 processos	 de	 elaboração	 de	 leis	 e	
regulamentos	 é	 útil	 para	 determinar	 em	
que	estágio	a	advocacy	 será	mais	efetiva.	
Identificar	 as	 instituições	 ou	 indivíduos	que	
podem,	positiva	ou	negativamente,	influenciar	
uma	questão	ajudará	na	decisão	sobre	aliar-se	
a eles ou estar preparado para combater suas 
mensagens.

Conhecer	essa	informação	pode	economizar	
tempo	e	recursos,	e	garantir	que	a	advocacy	
seja realizada de forma mais efetiva.  O 
mapeamento político envolve coleta de 
informações sobre as instituições envolvidas 
na	elaboração	das	leis	sobre	segurança	viária,	
sua legitimidade para 
 
propor mudanças legis lat ivas e os 
procedimentos	para	abordar	e	trabalhar	com	
elas.	Essas	instituições	incluem	parlamentares,	
órgãos	do	governo,	agências	dos	estados	com	
poder	para	elaborar	legislação	complementar	
ou	 leis	estaduais	 (i.e.,	 no	 sistema	 federal),	e	
dos municípios ou condados que promulguem 
leis	 locais	 ou	estatutos.	 Entender	a	posição	
hierárquica	de	cada	instituição	e	as	regras	do	
debate ajudará a informar as decisões sobre 
as	ferramentas	que	a	advocacy	deve	utilizar.

4.3.1 Entender o processo legislativo (ou 
regulamentar)

Em	 regra,	 advocacy	deve	começar	 cedo,	
pois	a	maior	parte	do	 trabalho	 sobre	novas	
leis ou emendas começam bem antes de 
um projeto alcançar o parlamento ou que 
normas regulamentares sejam aprovadas 
pelas entidades reguladoras. Mesmo que um 
projeto	de	lei	tenha	iniciado	o	procedimento	
formal,	 ainda	 pode	 haver	 oportunidades	
para	 influenciar	 seu	conteúdo.	A	descrição	
do	processo	legislativo	no	Quênia,	oferecida	
na	Caixa	4.1,	 ilustra	como	um	projeto	de	 lei	
pendente	pode	ser	influenciado	em	diferentes	

estágios	e	as	oportunidades	para	atuação	de	
especialistas e outras lideranças.

A	advocacy	para	mudança	legislativa	deve	
ser	direcionada,	por	exemplo:

■	 a	uma	proposta	de	nova	 legislação,	ou	
de	alteração	de	uma	 lei	existente,	 	para	
abranger	um	fator	de	risco	específico;

■ a repelir ou rever de forma ampla uma lei 
ou	regulamento	existente,	sobre	segurança	
no	trânsito;

■ a uma proposta de normas regulamentares 
(secundárias)	para	uma	agência	pública,	
como	 a	 regulamentação	 do	 uso	 do	
capacete por motociclistas.

Especialistas	 técnicos	 em	 segurança	 no	
trânsito	e	em	elaboração	de	legislação	podem	
garantir que o conteúdo das mudanças 
propostas seja abrangente e apresentado 
em um formato aceitável. O documento da 
OMS,	Promovendo	a	Defesa	da	 Segurança	
Viária e das Vítimas de Lesões Causadas pelo 
Trânsito fornece princípios orientadores para 
a		advocacy	(2).

4.3.2		 Identificar	lideranças

Vár ias 	 ins t i tu ições 	 governamentais ,	
organizações	de	advocacy	e	a	 sociedade	
civil	estão	envolvidas	nos	processos	que	levam	
às mudanças legislativas e regulamentares.
 
I den t i f i ca r 	 e s sa s 	 en t idades , 	 seu s	
posicionamentos	sobre	um	tema,	seus	pontos	
fortes	 e	 fraquezas,	 e	 oportunidades	 para	
formar parcerias permitem o planejamento 
adequado	 da	 advocacy.	 Em	 especial,	 é	
útil obter as seguintes informações sobre 
entidades	 não	 governamentais	 e	 outras	
potenciais lideranças:

■	 quais	organizações	estão	presentes	no	país	
e	o	contato	primário;

■	 o	 tipo	 de	 organização	 (v.g.,	 uma	
associação	 de	 saúde	 pública,	 uma	
associação	profissional);
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Caixa	4	.1	Processo	legislativo	no	Quênia

A LEGISLAÇÃO NO QUÊNIA envolve vários 
processos e estágios que oferecem oportunidades 
para	intervenção	da	mídia	e	de	outros	atores	não	
estatais.

Estágio 1 . Início dos Projetos de Lei

No	Quênia,	os	projetos	de	lei	podem	ser	iniciados	
pelo	Governo	(por	meio	dos	ministérios)	ou	pelos	
membros do parlamento (projetos privativos de 
parlamentares),	ou	por	petição	dos	membros	da	
sociedade ao Porta-Voz da Assembleia Nacional.

Estágio 2 . Publicação dos Projetos de Lei

Uma	 vez	 que	 o	 projeto	 seja	 elaborado,	 ele	 é	
publicado	pela	Gazeta	do	Quênia,	para	que	os	
membros	 da	 sociedade	 tenham	oportunidade	
de	examiná-lo.	 Alguns	 projetos	 são	publicados	
pelos secretários dos gabinetes ou pelos 
membros	do	parlamento,	 sem	um	compromisso	
de	 acompanhar	 todo	 o	 processo.	 As	 fontes	
publicadas de informações sobre os projetos de 
lei incluem:

■ a Gazeta do Quênia ou os relatórios de leis do 
Quênia	(disponível	no	site:	www.Kenyalaw.org);

■	 funcionários	públicos;

■	 comentários	de	especialistas	sobre	o	tema;

■	 a	Membro	do	Parlamento	que	propôs	o	projeto;

■	 atores	 não	 estatais	 envolvidos	 na	 política,	
como a ASIRT-Quênia por Leis de Segurança 
no	Trânsito;

■	 agências	 internacionais	e	multilaterais,	 como	
a	OMS	 e	 as	 Nações	 Unidas	 (para	melhores	
práticas internacionais relevantes para a política 
proposta).

Estágio 3 . Primeira Leitura

Um	projeto	de	 lei	é,	 normalmente,	apresentado	
antes à Casa Legislativa e lido pela primeira vez. 
Não	há	debates	sobre	o	projeto	nesse	estágio,	que	
constitui	o	primeiro	passo	formal.	O	projeto,	então,	
é	submetido	ao	comitê	departamental	apropriado.	

Por	exemplo,	o	projeto	de	emenda	à	lei	de	trânsito	
de	 2012,	 promovido	 pelo	 honorável	 Jakoyo	
Midiwo,	Membro	do	 Parlamento,	 foi	 submetido	
ao	Comitê	Departamental	de	Transportes,	Serviços	
Públicos	e	Habitação.	
 
Fontes	de	informação	sobre	a	primeira	leitura	de	
um projeto de lei incluem:

■	 o	Livro	de	Ordem,	que	é	a	agenda	oficial	da	
Casa	Legislativa	para	a	próxima	sessão,	e	pode	
ser	acessado	do	site	do	Parlamento,	em	www.
parliament.go.ke;

■	 o	Hansard	do	dia	(i.e.,	transcrição	dos	debates),	
que registra quando o projeto foi lido pela 
primeira	vez;

■ o Escritório do Secretário da Assembleia 
Nacional.

Estágio 4 . Estágio do Comitê

Durante	 o	 estágio	 do	 comitê,	 o	 comitê	
departamental examina o projeto de lei para 
assegurar que ele:

■	 seja	compatível	com	a	Constituição;

■	 aborde	as	questões	políticas	pretendidas;

■	 não	esteja	em	conflito	com	outras	leis.

O comitê departamental convida as principais 
lideranças (públicas e privadas) para realizarem 
apresentações sobre o projeto. Todo membro da 
sociedade pode requerer o comparecimento 
diante	do	comitê	para	fazer	uma	apresentação.	
Esse	 é	 um	estágio	 crítico,	 pois,	 em	 seguida,	 o	
comitê	prepara	seu	relatório	sobre	o	projeto,	e	faz	
recomendações sobre áreas a serem alteradas 
ou	 aperfeiçoadas.	 Lideranças	 devem,	 desse	
modo,	garantir	que	suas	propostas	 façam	parte	
do relatório do comitê. O comitê tem 10 dias 
para	concluir	os	 trabalhos	e	oferecer	o	 relatório	
à	 Casa	 Legislativa;	 porém,	 geralmente	 exige	
mais tempo para garantir ampla consulta pelas 
lideranças.	 É	 nesse	 estágio	 que	 a	 advocacy	
pode ser direcionada à secretaria do gabinete 
apropriado (ou membro do parlamento se for um 
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Caixa	4	.1	Processo	legislativa	no	Quênia	-	continuação

projeto	privativo	de	parlamentar),	para	apoiar	ou	
refutar qualquer proposta do projeto. Fontes de 
informação	durante	o	Estágio	do	Comitê	incluem:

■	 o	presidente	do	comitê	departamental;

■ o escritório do Secretário da Assembleia 
Nacional;

■	 o	secretário	do	gabinete	relevante;

■	 o	Membro	do	Parlamento	que	propôs	o	projeto	
de lei.

Estágio 5 . Segunda leitura

O	 projeto	 de	 lei,	 então,	 é	 lido	 pela	 segunda	
vez.	Ao	autor	e	ao	apoiador	do	projeto	é	dada	
oportunidade para explicar os objetivos do 
projeto,	e	todos	os	membros	da	Casa	Legislativa	
podem	 fazer	contribuições,	a	 favor	ou	contra	o	
projeto	 (com	ou	 sem	 reservas).	Nesse	estágio,	é	
geralmente possível estimar se o projeto vai passar 
ou	se	será	rejeitado.	Fontes	de	informação	sobre	
a segunda leitura incluem:

■	 o	 Livro	 de	Ordem,	 que	 é	 a	 agenda	 oficial	
da	Casa	 Legislativa	para	a	próxima	 sessão,	
disponível	em:	(www.	parliament.go.ke);

■	 o	Hansard	do	dia	(i.e.,	transcrição	dos	debates),	
que	 resume	a	 leitura,	 disponível	 em:	 (www.
parliament.go.ke);

■ o escritório do Presidente da Assembleia 
Nacional;

■	 comentários	de	especialistas;

■ comentários de funcionários públicos sobre 
áreas	de	interesse;

■ observações do membro do parlamento que 
propôs	o	projeto	de	lei;

■	 atores	não	estatais	envolvidos	na	área	política,	
como	as	 organizações	 não	governamentais	
que	trabalham	pela	segurança	no	trânsito;

■	 agências	 internacionais	e	multilaterais,	como	
a	OMS	 e	 as	 Nações	 Unidas	 (para	melhores	
práticas internacionais relacionadas à política 
proposta);

■	 membros	da	sociedade	que	são	afetados	pelos	
temas abordados no projeto ou que tendem a 
beneficiar-se	se	a	lei	for	promulgada.

Um projeto de lei pode enfrentar grandes atrasos 
nesse	estágio;	o	projeto	não	pode	prosseguir	para	
o	próximo	estágio	no	mesmo	dia,	exceto	se	a	Casa	
Legislativa	assim	o	decidir,	o	que	é	raro.

Estágio 6 . Comitê de toda a Casa

Nesse	estágio,	 toda	a	Casa	 Legislativa	 reúne-se	
como	um	comitê,	para	analisar	o	projeto,	artigo	
por	artigo,	 e	 introduzir	 emendas.	 Esse	estágio	é	
uma	continuação	da	 segunda	 leitura,	 com	as	
mesmas	fontes	de	informação.

Estágio 7 .  Terceira leitura

Geralmente esse estágio segue imediatamente o 
estágio	6,	na	mesma	sessão	ou	no	dia		solicitado	
pelo autor do projeto. Emendas podem ser 
introduzidas.	Salvo	se	questões	forem	levantadas,	
esse	estágio	prossegue	rapidamente,	e	o	projeto	
é	 finalmente	 aprovado	 pela	Casa	 Legislativa.	
O	porta-voz	encaminha	o	projeto	ao	Presidente	
para	sanção,	dentro	de	7	dias	a	partir	da	terceira	
leitura.

Estágio 8 .  Sanção Presidencial

O Presidente deve sancionar o projeto de lei 
dentro	de	14	dias,	contados	do	recebimento	do	
projeto	do	porta-voz.	Se	ele	ou	ela	tiver	restrições,	
o	projeto	pode	ser	restituído	para	reconsideração.	
Lideranças podem solicitar ao Presidente que 
não	 sancione	o	projeto	 se	 ele	 contiver	 normas	
que	 afetarão	 negativamente	 a	 sociedade.	
Informações sobre esse estágio podem ser obtidas:

■	 no	escritório	do	Porta-Voz;

■	 no	Gabinete	do	Governo;

■ na Gazeta do Quênia.

Fonte:	K.	Wachira,	comunicação	pessoal,	2012.
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■	 o	 foco	da	organização	 (v.g.,	 segurança	
no	 trânsito,	 transporte	 e	 mobilidade,	
saúde	pública,	atendimento	ao	 trauma,	
engenharia);

■	 o	 nível	 geográfico	em	que	ela	 opera	 –	
nacional	,	regional	ou	local;

■ suas principais atividades e pontos 
fortes	 (v.g.,	 intervenções	específicas	em	
segurança	 viária,	 lobby	 por	 mudança	
legislativa	junto	ao	governo,	realização	de	
campanhas	públicas,	eventos,	educação	
e	treinamento,	pesquisa).

Uma	 vez	 que	 as	 lideranças	 tenham	 sido	
identificadas,	 é	 importante	determinar	 seus	
níveis	 de	 influência	 e	 papéis	 no	 processo	
legislativo,	a	fim	de	identificar	os	objetivos	das	
mensagens	da	advocacy.	As	perguntas	que	
podem	ser	usadas	para	obter	essa	informação	
incluem (1):

■	 O	 indivíduo	é	 um	 tomador	de	decisões	
chave?

■	 Que	influência	ele	ou	ela	tem,	e	em	que	
nível?

■	 Qual	é	o	papel	dele	ou	dela	no	processo	
(v.g.,	vota	sobre	os	temas,	toma	decisões	
no	 parlamento,	 em	 uma	 comissão	
parlamentar	ou	em	ministério	do	governo)?

■	 Qual	 é	 o	 posicionamento	 do	 indivíduo	
em	relação	ao	objetivo?	Ele	ou	ela	é	um	
defensor,	um	potencial	defensor	ou	neutro	
em	relação	ao	tema	e	objetivos?

■	 Você	tem	acesso	a	essa	pessoa,	formal	ou	
informalmente,	ou	você	conhece	outros	
que	 tem	acesso?	Acesso	 informal,	como	
dentro	 da	 comunidade,	 aumenta	 as	
chances	do	encontro	e	do	engajamento	
do indivíduo em nível pessoal.

4.4 Desenvolver e transmitir 
mensagens	eficazes

Uma	vez	que	os	tomadores	de	decisões	chave	
e	outros	alvos	das	campanhas	de	advocacy	
tenham	 sido	 identificados,	 uma	estratégia	

de	 comunicação	 pode	 ser	 concebida	
para divulgar eficazmente as mensagens 
da	campanha.	A	mensagem	e	a	estratégia	
dependem	do	destinatário.	A	comunicação	
pode ser:

■	 face	a	face;

■ por resumos da política e propostas 
técnicas;

■ em workshops	e	reuniões;

■	 por	meio	 de	mídia	 social,	 como	blogs,	
redes sociais e e-mail;

■	 por	 meio	 da	 mídia,	 incluindo	 jornais,	
televisão	e	rádio;

■	 por	meio	de	mídia	privada,	como	boletins	
e sites;

■ em outdoors e propagandas.

Caixa 4.2 ilustra como a mídia pode ser um 
espaço para que as vítimas dos eventos de 
trânsito defendam mudanças legislativas. 
Caixa	4.3	ilustra	como	uma	organização	não	
governamental,	no	México,	tem	promovido,	
de	 forma	 eficaz,	 mudanças	 legislativas	
utilizando	várias	estratégias	de	comunicação,	
incluindo	entrevistas,	workshops	e	a	mídia.

4.5  Cultivar relacionamento com 
lideranças políticas e construir 
parcerias	fortes

Promover	mudanças	legislativas,	geralmente,	
requer	uma	“liderança	política”	e	construção	
de parcerias. Um contato no parlamento ou 
com	acesso	a	parlamentares	pode	 ser	 útil;	
por	exemplo,	 um	parlamentar	pode	propor	
um	 projeto	 privativo	 de	 parlamentar,	 e	 o	
pessoal	do	ministério	pode	requerer	ou	apoiar	
um projeto de lei. Cultivar uma “liderança 
política”	envolve	identificar	a	pessoa	que	está	
disposta	e	é	capaz	de	propor	a	mudança	
desejada e agir como a principal fonte sobre 
o tema. Desenvolver esse relacionamento 
exige	 tempo	 e	 uma	 reputação	 baseada	
em	conhecimento,	sucesso	anterior	e	outros	
fatores.
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Caixa 4 .2 Usando a mídia impressa para promover mudanças legislativas: a perspectiva 
da vítima

O TEXTO SEGUINTE É UM ARTIGO escrito por 
uma graduada pela Faculdade Wellesley, nos 
EUA, que foi voluntária em uma organização 
de desenvolvimento internacional (BRAC 
International), em Uganda, e que foi ferida em 
um evento de trânsito, em que ela personifica 
a colisão e defende mudanças legislativas em 
Uganda.

“Eu ia começar com a descrição do dia 8 de 
outubro de 2010, mas eu não tenho recordação 
daquele fatídico dia, apesar de eu ter ouvido 
muitos relatos sobre ele. Eu estava na garupa de 
uma mototáxi, em Uganda, onde eles têm táxis de 
duas rodas denominados boda-bodas.

Eu estava com um amigo que, tragicamente, não 
está mais vivo. Eu escolhi sentar no meio, e isto 
acabou salvando minha vida. Nós encontramos 
um condutor seguro de boda,	e	meu	amigo,	e	eu	
estava	a	caminho	de	uma	boate,	na	sexta	feira	
à	noite;	quando	um	veículo	em	alta	velocidade	
nos	atingiu	por	trás.	Nenhum	de	nós	estava	usando	
um	capacete,	pois	era	inconveniente	carregar	um	
capacete quando tudo o que você queria fazer 
era dançar a noite toda nas boates de Uganda. 
Meu	amigo	 não	estava	 usando	 um	capacete,	
apesar	de	ele	possuir	um.	Eu	decidi	não	comprar	
um	capacete,	embora	eu	tivesse	visto	uma	colisão	
com	mototáxi,	na	mesma	semana	do	meu	próprio	
evento. Eu pensava que aquele tipo de incidente 
horroroso	 somente	 acontecia	 aos	 outros.	 Isso	
nunca	poderia	acontecer	comigo.	Eu	tenho	sorte	
porque sobrevivi para descobrir que isso poderia 
acontecer.

Se Uganda apenas tivesse aprovado uma lei 
tornando	 obrigatório,	 por	 todas	 as	 pessoas,	 o	
uso	do	capacete,	enquanto	utilizam	veículos	de	
duas	rodas.	Agora,	nós	devemos	certificar	que	o	
governo	de	Delhi	não	cometerá	o	mesmo	erro,	e	
exigir	que	Delhi	também	fiscalize	a	aplicação	dessa	
lei.	Capacetes	 foram	originalmente,	obrigatórios	
para	 todos	 em	 Delhi.	 Aparentemente,	 alguns	
grupos	Sikh	levantaram	uma	objeção	para	que	as	
mulheres	Sikh	não	pudessem	ser	forçadas	a	utilizar	
capacetes.	Uma	vez	que	é	impossível	diferenciar	
entre	mulheres	Sikh	e	não-Sikh,	o	governo	de	Delhi	

isentou	as	mulheres	de	utilizarem	capacetes.	O	
resultado	é	que	a	maioria	das	mulheres	na	cidade	
não	utiliza	capacete	quando	utilizam	veículos	de	
duas rodas.

Imagine	minha	 reação	 quando	 vejo	mulheres	
em	veículos	de	duas	 rodas,	 com	 suas	cabeças	
expostas.	 Eu	 quero	 abrir	minha	 janela	 e	 dizer:	
“Você	pode	se	envolver	em	uma	colisão	e,	sim,	isso	
pode realmente acontecer com você”. Eu quero 
abrir	a	porta	do	meu	carro	e	tentar	sair,	somente	
para	que	elas	vejam	que	eu	não	posso,	não	sem	
ajuda.	 Ver	minha	 limitada	mobilidade	 deveria	
convencê-las a usar um capacete.

Você	poderia	pensar	que,	 uma	vez	que	o	meu	
evento	ocorreu	em	2010,	 eu	estaria	 totalmente	
recuperada atualmente. Eu gostaria que isso 
fosse	 verdade.	Minhas	 lesões	 corporais	 foram	
de	 fato	curadas,	mas	a	parte	do	meu	cérebro	
que foi lesionada continuará assim. O condutor 
do boda sofreu apenas lesões corporais que 
curaram	 naturalmente;	 ele	 foi	 salvo	 de	 um	
traumatismo craniano por seu capacete. Eu tive 
lesão	cerebral	porque	eu	escolhi	parecer	bonita	
naquele	dia.	Eu	aprendi	a	minha	lição.	Eu	estive,	
de	 fato,	 parecendo	muito	 bonita	 por	 um	ano,	
com a cabeça completamente raspada  para a 
cirurgia	na	cabeça.	Eu	não	gosto	de	contar	essa	
história.	 Eu	 estou	 fazendo	porque	acredito	que	
estou	vivenciando	esse	horror	por	uma	razão:	para	
salvar a via dos outros.

Minha	escolha	de	não	utilizar	um	capacete	não	
afetou	somente	a	mim;	ela	afetou	todos	os	meus	
entes queridos. A vida dos meus pais mudou 
completamente,	 porque	agora	 eles	 raramente	
podem	sair	juntos.	Eles	certificam-se	que	um	deles	
esteja sempre em casa para cuidar de mim. 
Também	fazem	isso	sem	reclamar.	Meu	irmão	de	
22	anos	 escolheu	 trabalhar	 em	casa	para	 ficar	
mais	próximo	da	família	e	dar	uma	mãozinha.	Ele	
deveria	ser	o	irmão	mais	novo	e	eu	deveria	cuidar	
dele,	não	o	contrário!

Antes	da	colisão,	eu	costumava	fazer	perguntas	
“e	 se”	 a	meus	 amigos.	 É	 irônico	que	 eu	 tenha	
perguntado a meu namorado: “E se eu me 
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envolvesse em um evento de trânsito e para a 
cirurgia	 os	médicos	 raspassem	minha	 cabeça.	
Você	continuaria	comigo?”	Eu	tenho	sorte	porque	
sobrevivi	 para	 descobrir	 que	 ele	 não	 estava	
mentindo	quando	disse:	“Sim,	claro.”

Eu	 não	 tomei	 essas	 decisões	 impunemente.	 A	
maioria	das	pessoas	não	tem	entes	queridos	que	
estão	 dispostos	 e	 capazes	 de	 sacrificar	 tanto;	
sem mencionar a capacidade para pagar por 
tratamento de saúde de qualidade. Eu gostaria 
que	eu	pudesse	voltar	no	tempo,	voltar	e	usar	um	
capacete.	Minha	vida	teria	sido	muito	melhor,	assim	
como	as	vidas	daqueles	que	estão	próximos	e	são	
queridos por mim. Mesmo que a pessoa com quem 
você	estiver	seja	um	motorista	responsável,	use	o	
capacete	por	precaução,	pois	as	outras	pessoas	

na	via	podem	não	ser	
tão	responsáveis.

Considere-se uma 
pessoa de so r te 
por ter um corpo 
capaz e comece a 
proteger	sua	cabeça,	
e n q u a n t o  v o c ê 
ainda	 tem	 escolha.	
Isso	é	uma	ordem	de	
alguém	que	cometeu	
um erro e agora está pagando um alto preço.”

Fonte: referência (4).

Direitos Autorais Tharini Mohan

Caixa 4 .3  Promovendo mudanças legislativas relacionadas a beber e dirigir, no México

VICTIMAS DE VIOLENCIA VIAL (VIVIAC) atua no 
Estado	Mexicano	de	 Jalisco.	Desde	 sua	criação,	
como	organização	não	governamental,	em	2009,		
utiliza	 uma	 combinação	 de	 estratégias	 para	
influenciar	a	revisão	da	legislação	de	Jalisco	sobre	
beber	e	dirigir.	Por	se	tratar	de	uma	instituição	de	
vítimas,	 	ela	oferece	oportunidades	para	que	as	
vítimas	e	seus	familiares	compartilhem	suas	histórias	
pessoais	com	grupos	influentes	da	sociedade.	

VIVIAC iniciou uma jornada para levar a causa do 
Trânsito Seguro às legislações estadual e local. Sob 
a	bandeira	‘Legislando	para	la	Vida’	ou	‘Legislando	
para	a	Vida’,	VIVIAC	descreve	a	natureza	e	as	
consequências das lesões causadas pelo trânsito 
nas	pessoas	para	estimular	uma	 legislação	 sobre	
segurança	 viária	 mais	 forte,	 inclusive	 sobre	 a	
embriaguez ao volante. VIVIAC regularmente 
organiza	entrevistas	com	vítimas	e	 seus	 familiares,	
que	são	divulgadas	pelos	meios	de	comunicação	e	
mídia	impressa,	para	que	o	público	ouça,	em	primeira	
mão	das	vítimas,	sobre	a	devastação	causada	pelos	
eventos de trânsito e os impactos em suas vidas a 
longo prazo. Isso oferece uma oportunidade para 
educar o público sobre a necessidade de leis mais 
rígidas	e	de	aplicação	da	lei.
 
VIVIAC	também	convida	representantes	de	outras	
organizações	 não	 governamentais,	 cidadãos	

interessados e a mídia para participar dos 
“observatórios	dos	cidadãos,	em	que	vítimas	de	
eventos de trânsito e seus familiares juntam-se 
à	 polícia	 para	 realizarem	 testes	 de	 etilômetro	
em	 condutores	 de	 veículos.	 Esse	 é	 um	 dos	
componentes	de	uma	campanha	mais	ampla	para	
erradicar a embriaguez ao volante. Em setembro 
de	2010,	com	o	apoio	dos	três	principais	partidos	
políticos,	 o	 Estado	de	 Jalisco	 reduziu	 os	 limites	
máximos	permitidos	da	concentração	de	álcool	
no	 sangue,	de	 0,15	g/dl	 para	 0,05	g/dl,	 para	a	
população	em	geral,	e	definiu	o	limite	de	0,00	g/
dl álcool no sangue para condutores de veículos 
de	transporte	público.	A	nova	legislação	também	
impõe penalidades mais severas para aqueles 
que	violarem	a	lei.	Devido,	em	parte,	à	advocacy	
promovida pela VIVIAC e outras organizações 
não	governamentais	que	 integram	o	 “Colectivo	
Ciudadano”	 (“Cidadão	Coletivo”),	o	número	de	
mortes relacionadas à embriaguez ao volante tem 
diminuído desde que a lei foi promulgada. Com o 
apoio	de	vários	ministérios	do	governo,	VIVIAC	e	
seus	parceiros	estão	organizando	advocacy	sobre	
outros	temas,	como	o	uso	dos	cintos	de	segurança,	
de	dispositivos	 de	 retenção	para	 crianças	 e	 a	
utilização	de	capacetes	por	motociclistas.

Fonte: referência (2).
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É igualmente importante construir parcerias. 
Nenhum	indivíduo	ou	organização	dispõe	de	
todos os recursos necessários para promover 
a	 mudança	 legislativa	 ou	 regulamentar,	
e as parcerias podem ser formadas 
para complementar os pontos fortes e as 
fraquezas do indivíduo. As parcerias devem 
ser	 estratégicas	 e	 por	 tempo	 limitado,	 se	
necessário;	 e	 cada	 parceiro	 deve	 ter	 um	
papel específico e claramente definido 
em influenciar a mudança legislativa ou 
regulamentar.

4.6 Criar um plano de ação, 
implementar e monitorar progresso

Um	plano	de	ação	bem	 formulado	ajudará	
a	 orientar	 as	 campanhas	 de	 advocacy	 a	
uma	bem	sucedida	conclusão.	O	plano	deve	
servir como uma ferramenta para monitorar o 
progresso;	ele	não	deve	ser	fixo,	mas	deve	ser	
reavaliado periodicamente para determinar 
se ele deve ser revisto ou substituído. Frequente 
consulta aos parceiros sobre o conteúdo 
garantirá que as atividades sejam relevantes 
e	que	os	problemas	 sejam	antecipados,	 à	
medida que mais lideranças envolvam-se 
e novas informações e recursos tornem-se 
disponíveis.

Em	Março	de	2010,	a	Assembleia	Geral	das	
Nações	Unidas	adotou	a	Resolução	64/255	
(3),	proclamando	o	período	2011–2020	como	
a	Década	Mundial	de	Ações	para	Segurança	
Viária,	com	o	objetivo	de	estabilizar	e	reduzir	
os índices previstos de mortes no trânsito em 
todo o mundo. Enquanto alguns países já 
possuem	um	plano	para	 reduzir	 as	mortes,	
outros	estão	usando	a	Década	Mundial	para	
formular e implementar um plano. O processo 
pode incluir o seguinte:

■	 definir	claramente	a	questão;

■	 coletar	e	analisar	dados;

■	 definir	os	objetivos	e	as	metas	da	advocacy;

■	 identificar	os	alvos	da	mensagem;

■	 preparar	a	mensagem,	 incluindo	contra-
argumentos,	 e	 selecionar	 os	 canais	 de	
comunicação;

■	 identificar	recursos;

■	 formar	um	grupo	de	trabalho	para	construir,	
solidificar	e	manter	parcerias,	conforme	a	
necessidade;

■	 implementar	o	plano	de	advocacy;

■ monitorar os resultados.

Esses	elementos	não	precisam	ser	concluídos	
na	sequência	relacionada;	no	entanto,	todos	
eles	são	necessários	a	um	plano	de	advocacy	
sólido.	O	plano	de	ação	deve	incluir	detalhes	
suficientes,	marcos	e	entidades,	mas	também	
deve ser flexível suficiente para permitir 
mudanças conforme as circunstâncias. O 
plano deve incluir:

■	 as	atividades	a	serem	realizadas;

■	 as	lideranças	que	serão	envolvidas;

■	 as	 agências	 responsáveis,	 incluindo	 a	
agência	líder;

 
■	 os	principais	“produtos”;

■	 Prazos	e	marcos;	e

■ os recursos necessários.

De	 preferência,	 uma	 agência	 líder	 será	
responsável pelo plano e por monitorar o 
progresso,	visando	alcançar	os	objetivos.	Se	a	
mudança	legislativa	envolver	a	participação	
de	diferentes	agências,	cada	agência	deveria	
preparar	 seu	próprio	 plano	de	ação,	 com	
um formato acordado e prazo para relatar à 
agência	líder,	de	modo	a	garantir	que	todo	o	
plano	continue	em	execução.
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CONCLUSÃO

O s	eventos	de	trânsito	são	uma	das	principais	causas	de	mortes	e	contribuirão	ainda	
mais para o número de mortes nos próximos anos se nada for feito. Os países que foram 
bem	sucedidos	em	reduzir	a	carnificina	dos	eventos	de	trânsito	fizeram-no	por	meio	da	

promulgação	de	leis	abrangentes,	sustentadas	por	fiscalização	consistente	e	campanhas	de	
marketing	social,	para	promover	a	mudança.	No	entanto,	muitos	países	não	possuem	legislação	
nacional abrangente sobre segurança no trânsito.

Alguns	países,	principalmente	os	de	alta	 renda,	 reduziram	os	números	de	 lesões	e	mortes	
relacionadas	ao	trânsito	por	meio	de	programas	eficazes	de	segurança	viária,	que	incluíram	
mudanças	 legislativas.	 O	 conhecimento	 técnico	 está	 disponível,	 tanto	 global	 como	
nacionalmente,	para	apoiar	a	elaboração	e	a	 implementação	de	 leis	abrangentes,	que	
podem	ser	utilizadas	pelos	países	que	estão	embarcando	em	reformas	da	 legislação	sobre	
segurança no trânsito.

Aprovar	 e	 implementar	 leis	 abrangentes	 é	 desafiador	 e	 consome	 tempo;	 o	 processo	 é	
dificultado	por	muitos	fatores,	como	a	falta	de	interesse	político,	inércia	intencional,	falta	de	
recursos,	e	problemas	concorrentes	em	nível	nacional.	Esses	obstáculos	podem	ser	superados	
por	forte	advocacy	e	vigilância	para	aproveitar	as	oportunidades	para	promover	a	inclusão	
da	segurança	viária	no	discurso	público,	como	uma	mudança	na	administração.

Esse	Manual	oferece	um	mapa	viário	para	alcançar	a	 legislação	abrangente	 relacionada	
aos	cinco	principais	 fatores	de	risco	às	 lesões	causadas	pelo	trânsito:	velocidade,	cintos	de	
segurança,	dispositivos	para	crianças,	beber	e	dirigir,	e	capacete	para	motociclistas,	bem	como	
na área de atendimento pós-acidente. O Manual oferece:

■	 as	etapas	básicas	que	os	países	podem	utilizar	para	desenvolver	a	compreensão	sobre	a	
estrutura	legal	em	que	a	mudança	legislativa	ocorre;

■	 os	processos	pelos	quais	 se	analisa	e	avalia	a	 legislação	existente,	com	a	finalidade	de	
identificar	lacunas	e	falhas;

■	 links	para	fontes	de	informação,	como	acordos	internacionais	e	orientações	baseadas	em	
evidência,	que	podem	ser	usadas	para	informar	o	desenvolvimento	da	legislação	nacional	
abrangente;

■ as etapas para promover essas mudanças.
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A.1 Velocidade

O	texto	seguinte	é	um	trecho	da	Lei	de	Trânsito	
do	Quênia,	Capítulo	 403,	 que	abrange	as	
normas sobre velocidade. A lei foi alterada 
em	 2012	 por	 uma	 lei	 do	 parlamento,	 que	
incluiu disposições adicionais relacionadas às 
penalidades pelo descumprimento das regras 
de velocidade.

A Lei de Trânsito, Capítulo 403

Seção 42. (1) Nenhuma	pessoa	deve	dirigir,	
ou sendo o proprietário ou responsável pelo 
veículo,	dar	causa	ou	permitir	que	qualquer	
outra	pessoa	dirija	um	veículo,	em	via	terrestre,	
em uma velocidade superior a que foi prevista 
como velocidade máxima para aquela 
categoria de veículo.

(2)	 Em	 um	 veículo	 sujeito	 a	 restrição	 de	
velocidade,	na	forma	da	subseção	(1),	exceto	
um	 veículo	 registrado	 como	 automóvel,	
motocicleta,	 ou	 um	 veículo	 privado	 de	
aluguel,	deve	ser	pintada	ou	afixada	na	parte	
traseira,	o	mais	próximo	possível	dos	números	
da	placa	 traseira,	 de	modo	que	possa	 ser	
claramente	 legível	por	uma	pessoa	até	dez	
metros	da	traseira	do	veículo,	uma	marca,	no	
formato	previsto,	para	 indicar	a	velocidade	
máxima	permitida	para	aquele	veículo,	em	
quilômetros	por	hora.

(3)	Nenhuma	pessoa	deve	dirigir,	ou	sendo	o	
proprietário	ou	responsável	por	um	veículo,	dar	
causa ou permitir que qualquer outra pessoa 
dirija um veículo em velocidade superior a 50 
quilômetros	por	hora,	em	qualquer	via	dentro	
dos	limites	de	centros	comerciais,	povoados,	
municipalidades ou cidades:

Desde	que	a	autoridade	 sobre	a	via	 tenha	
implantado	e	mantido	a	sinalização	de	trânsito	
como	previsto,	de	modo	a	indicar	claramente	
aos condutores que ingressam ou que saem 
das	vias	ou	áreas,	onde	a	restrição	do	limite	
de	velocidade	em	cinquenta	quilômetros	por	
hora	começa	e	termina.

(4)	Não	obstante	as	subseções	(1) e (3), deve 
ser lícito ao Ministro:

(a)	 impor,	em	qualquer	 via,	 limites	 inferiores	
de	 velocidade,	 se	 considerar	 necessário;	
em	 circunstâncias	 quando,	 em	 razão	 de	
reparos,	 reconstrução	ou	danos	 na	 via,	 ou	
pelas	condições	da	via,	um	limite	 inferior	de	
velocidade	é	necessário	para	a	 segurança	
pública ou para evitar danos à via:

Desde que o limite de velocidade seja imposto 
apenas pelo período necessário para realizar 
os	reparos	ou	a	reconstrução,	ou	até	que	as	
condições	da	via	sejam	satisfatórias;

(b)	impor,	em	qualquer	via	ou	área,	de	forma	
permanente ou durante o período que ele 
considerar	apropriado,	velocidade	inferior	ao	
limite,	se	for	necessário	para	prevenir	danos	à	
via	ou	para	a	segurança	do	público,	tendo	em	
consideração	algum	perigo	permanente	ou	
temporário,	o	traçado	ou	as	características	da	
via,	a	largura	das	ruas,	a	natureza	do	tráfego	
ou o desenvolvimento geral da área:

Desde	que,	em	qualquer	caso,	enquanto	os	
limites inferiores estiverem vigendo de acordo 
com	essa	seção,	a	indicação	da	velocidade	
máxima permitida deve ser fornecida pela 
sinalização	prevista,	 implantada	e	mantida,	
de modo a indicar claramente aos condutores 
que ingressam ou que saem da via dotada 
de	 restrições,	 onde	a	 velocidade	 reduzida	
começa e termina.

(4A)	O	Ministro	pode,	mediante	publicação	
na	Gazeta,	delegar	o	poder	conferido	por	
essa	subseção	(4) a uma autoridade do alto 
escalão	ou	a	outro	órgão	público.

A Lei de Trânsito, Capítulo 403, Seção 
43: Penalidades relacionadas à 
velocidade, como emendado pela Lei 
de Trânsito (Emenda n. 2), de  2012

11. Seção 43 … (1) Qualquer pessoa que violar 
ou deixar de cumprir qualquer das disposições 
da	seção	42	deve	ser	considerada	culpada	
por	uma	 infração	e	 sujeita-se	a	uma	multa,	
em	valor	não	excedente	a	cem	mil	shillings.

(2)	A	primeira	ou	a	 segunda	condenação,	
por	infração	prevista	nessa	seção,	não	deve	
sujeitar	o	infrator	à	penalidade	de	suspensão	
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da	 licença	 ou	 proibição	 de	 obtê-la	 por	
um	 longo	 período;	 no	 caso	 de	 primeira	
condenação,	um	mês;	ou	no	caso	de	segunda	
condenação,	três	meses:

Observado	que,	se	o	 infrator	foi	condenado	
por	 direção	 negligente	 ou	 perigosa,	 nos	
3 anos imediatamente anteriores à data de 
sua	condenação,	por	infração	prevista	nessa	
seção,	a	condenação	anterior	deve	levada	
em	consideração	para	os	propósitos	dessa	
subseção	como	 se	 fosse	uma	condenação	
por	uma	infração	prevista	nessa	seção.

(3)	Uma	pessoa	acusada	de	uma	infração	por	
conduzir	um	veículo	automotor,	de	qualquer	
categoria	 ou	 descrição,	 em	 uma	 via,	 em	
velocidade	 superior	 à	 máxima	 permitido,	
não	deve	 ficar	 sujeita	à	condenação	com	
base exclusivamente no depoimento de uma 
testemunha;	para	o	efeito	que,	 na	opinião	
da	 testemunha,	a	pessoa	acusada	estava	
dirigindo o veículo em alta velocidade.

15. Seção 47 … (1) Qualquer pessoa que 
conduzir	 um	 veículo	 automotor,	 em	 via	
terrestre,	de	forma	negligente,	em	excesso	de	
velocidade ou de maneira que seja perigosa 
para	 o	 público;	 tendo	 em	 consideração	
todas	as	circunstâncias	do	caso,	 incluindo	a	
natureza,	condição	e	uso	da	via,	e	o	volume	
de	 tráfego	 no	 momento,	 ou	 que	 	 seria	
razoavelmente esperado para a via naquele 
momento,	é	considerada	culpada	de	uma	
infração	e	sujeita-se:

(a)	 para	 a	 primeira	 condenação,	 a	 uma	
multa,	em	valor	não	superior	a	cem	mil	shillings,	
ou	à	prisão,	por	um	período	não	 superior	a	
dois	anos,	e

(b)	 para	 a	 segunda	 condenação,	 ou	
subsequentes,	 a	 uma	multa,	 em	valor	 não	
superior	a	 trezentos	mil	 shillings,	ou	à	prisão,	
por	um	período	não	superior	a	um	ano,	e	a	
Corte deve  exercer o poder conferido pela 
Parte	VIII,	para	cancelar	a	licença	para	dirigir,	
ou	a	licença	provisória	para	dirigir	do	infrator,	
e declarar o infrator desqualificado para 
obter	ou	manter	uma	licença	para	dirigir,	pelo	
período	de	dois	anos,	contados	a	partir	da	
data	da	condenação,	ou	do	término	da	pena	
de	prisão	 imposta	com	base	nessa	seção;	o	
que ocorrer por último.

Seção 49.	 A	 Lei	 de	 Trânsito	 principal	 é	
emendada para inserir a seguinte tabela:

Tabela (s.117A)

Descrição	da	infração	Pontos	 de	 Demérito	
Exceder o limite de velocidade previsto:
(i)	 Em	10	a	20	Km/h	 2
(ii)	 Em	21	a	30	Km/h	 4
(iii)	 Em	31	km/h	ou	mais	 6

Referências (1, 2). 
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A.2 Beber e dirigir

A	 Lei	 de	 Veículos	 Automotores	 de	 1988,	
na	 Índia,	 inclui	 disposições	 sobre	 beber	 e	
dirigir,	 que,	 entre	 outras	 coisas,	 especifica	
os limites de álcool no sangue e como as 
leis sobre embriaguez ao volante devem ser 
aplicadas. As seções relevantes encontram-se 
reproduzidas abaixo.

A Lei de Veículos Automotores de 1988

185. Condução por pessoa embriagada ou 
por	pessoa	sob	influência	de	medicamentos.	
Aquele	que,	enquanto	dirigindo	ou	tentando	
dirigir	um	veículo	automotor,

1[(a)	tenha,	em	seu	sangue,	álcool	excedendo	
30	mg.	por	100	ml.	de	sangue,	detectado	em	
um	teste	de	etilômetro,	ou]

(b)	esteja	sob	a	influência	de	um	medicamento,	
em tal medida que seja incapaz de exercer 
controle	apropriado	sobre	o	veículo,	deve	ser	
punido,	pela	primeira	infração,	com	prisão	por	
um	período	que	pode	estender-se	por	até	seis	
meses,	ou	com	multa,	que	pode	estender-se	
em	até	duas	mil	 rupias,	 ou	 com	ambas;	 e	
para	a	 segunda	 infração,	ou	 subsequentes,	
se cometida no período de três anos da 
realização	da	 infração	 similar	anterior,	 com	
prisão	por	um	período	que	pode	estender-se	
por	 dois	 anos,	 ou	 com	 multa,	 que	 pode	
estender-se	até	três	mil	rupias,	ou	com	ambas.

Explanação: Para os propósitos dessa seção, 
o medicamento ou os medicamentos 
especificados pelo Governo Central nessa 
categoria, por notificação no Diário Oficial, 
devem ser capazes de tornar uma pessoa 
incapaz de exercer apropriado controle sobre 
um veículo automotor.

203.	 Testes	 do	 Etilômetro.	1[(1) Um policial 
uniformizado ou uma autoridade do 
Departamento	 de	 Veículos	 Automotores,	
desde	que	tenha	sido	autorizado	para	tanto	
pelo	Departamento,	pode	exigir	que	qualquer	
pessoa,	 conduzindo	ou	 tentando	conduzir	
um	 veículo	 automotor	 em	 local	 público,	
forneça	uma	ou	mais	amostras	de	respiração	
para	 teste	 do	 etilômetro,	 no	 local	 ou	 nas	

imediações,	 se	 o	 policial	 ou	a	autoridade	
tiver um motivo razoável para suspeitar que 
o	condutor	estava	cometendo	uma	infração	
prevista	na	seção	185:

Observado que a exigência para o teste do 
etilômetro	deve	ser	feita	(a	menos	que	já	tenha	
sido	feita)	tão	 logo	possa	ser	razoavelmente	
realizada,	após	a	prática	da	infração.]

(2) Se um veículo automotor envolveu-se 
em	evento	de	trânsito,	em	um	local	público,	
e um policial uniformizado tiver um motivo 
razoável para suspeitar que a pessoa que 
estava	conduzindo	o	veículo	automotor,	no	
momento	do	 evento,	 tinha	álcool	 em	 seu	
sangue ou que ela estava dirigindo sob 
influência	de	medicamento	referido	na	seção	
185,	o	policial	pode	exigir	que	a	pessoa	que	
estava conduzindo o veículo forneça uma 
amostra	de	sua	respiração	para	um	teste	de	
etilômetro:

(a)	na	hipótese	de	a	pessoa	estar	hospitalizada,	
como	um	paciente	interno,	no	hospital;

(b)	 no	caso	de	qualquer	 outra	pessoa,	 no	
local ou nas proximidades do local onde a 
exigência	foi	feita,	ou,	se	o	policial	considerar	
oportuno,	na	unidade	policial	 especificada	
pelo policial:

Observado	que	uma	pessoa	não	deve	 ser	
obrigada	a	 fornecer	a	amostra,	 enquanto	
estiver	 em	um	hospital	 como	um	paciente	
interno,	se	o	profissional	médico	imediatamente	
encarregado	do	caso	não	 for	previamente	
notificado	do	propósito	de	realizar	a	exigência,	
ou	se	o	médico	se	opuser	ao	fornecimento	da	
amostra	sob	argumento	que	sua	realização,	
ou	os	requisitos	para	realizá-lo,	poderiam	ser	
prejudiciais aos cuidados adequados ou ao 
tratamento do paciente.

(3)	Se	parecer	ao	policial	uniformizado	que,	
em	consequência	de	um	teste	do	etilômetro	
realizado	por	ele	em	uma	pessoa,	na	forma	da	
subseção (1) ou	da	subseção	(2),	o	dispositivo	
por meio do qual foi realizado o teste indica 
a	presença	de	álcool	no	sangue	da	pessoa,	
o	policial	pode	prender	aquela	pessoa,	sem	
mandado,	exceto	enquanto	aquela	pessoa	
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estiver	 em	um	hospital	 como	um	paciente	
interno.

(4)	Se	uma	pessoa,	obrigada	por	um	policial	
na	forma	da	subseção	(1)	ou	da	subseção	(2),	
a	fornecer	uma	amostra	de	respiração	para	
um	 teste	de	etilômetro,	 recusa	ou	deixa	de	
submeter-se ao teste e o policial tem motivo 
razoável	para	suspeitar	que	a	pessoa	tenha	
álcool	em	seu	sangue,	o	policial	pode	prender	
a	pessoa,	 sem	mandado,	exceto	enquanto	
a	pessoa	estiver	 em	um	hospital	 como	um	
paciente interno.

(5)	À	pessoa	presa,	 na	 forma	dessa	 seção,	
deve,	enquanto	estiver	na	unidade	policial,	
ser dada uma oportunidade para fornecer 
a	 amostra	 de	 respiração	 para	 o	 teste	 do	
etilômetro.

(6)	Os	 resultados	 dos	 testes	 do	 etilômetro,	
realizados em conformidade com as 
disposições	dessa	seção,	devem	ser	admitidos	
como evidência.

Explanação: para os propósitos dessa seção, 
“teste do etilômetro” significa um teste com o 
objetivo de obter uma indicação da presença 
de álcool no sangue de uma pessoa, realizado 
em uma ou mais amostras de respiração 
fornecidas por aquela pessoa, por meio de 
um equipamento de um tipo aprovado pelo 
Governo Central, por publicação no Diário 
Oficial, com o objetivo de realizar o referido 
teste.

204. Exame laboratorial. (1) Uma pessoa que 
tenha	 sido	presa,	 na	 forma	da	 seção	 203,	
pode,	enquanto	estiver	na	unidade	policial,	
ser obrigada por um policial a fornecer ao 
profissional	médico	encarregado,	desde	que	
possa	 ser	 produzida	por	 esse	policial,	 uma	
amostra de seu sangue para um exame de 
laboratório:

(a)	se	parecer	ao	policial	que	o	equipamento,	
em	que	o	teste	do	etilômetro	foi	realizado	em	
relação	àquela	pessoa,	indica	a	presença	de	
álcool	no	sangue	daquela	pessoa,	ou	

(b)	se	a	pessoa,	quando	dada	oportunidade	
de	 submeter-se	 ao	 teste	 do	 etilômetro,	
recusou,	omitiu	ou	deixou	de	realizá-lo:

Observado	 que,	 nos	 casos	 em	 a	 pessoa	
obrigada a fornecer a amostra for do sexo 
feminino,	e	o	profissional	médico	encarregado	
pelo	policial	 for	 um	profissional	médico	do	
sexo	masculino,	a	amostra	somente	deve	ser	
colhida	na	presença	de	uma	pessoa	do	sexo	
feminino,	seja	uma	profissional	médica	ou	não.

(2)	 Uma	 pessoa,	 enquanto	 estiver	 em	
um	hospital	 como	paciente	 interno,	 pode	
ser obrigada por um policial a fornecer 
uma amostra de seu sangue para exame 
laboratorial:

(a)	se	parecer	ao	policial	que	o	equipamento,	
em	que	o	 teste	 foi	 realizado	em	 relação	à	
respiração	daquela	pessoa,	indica	a	presença	
de	álcool	no	sangue	daquela	pessoa,	ou

(b)	 se	 a	pessoa	que	 foi	 obrigada,	 seja	 no	
hospital	 ou	 em	 outro	 local,	 a	 fornecer	 a	
amostra	 de	 respiração	 para	 o	 teste	 do	
etilômetro,	 recusou,	 omitiu	 ou	 deixou	 de	
realizá-lo e o policial tiver motivo razoável 
para	suspeitar	que	a	pessoa	tenha	álcool	em	
seu sangue:

Explanação:	para	os	propósitos	dessa	seção,	
“exame laboratorial” significa a análise 
de uma amostra de sangue realizada em 
um	 laboratório	 estabelecido,	 mantido	 e	
reconhecido	pelo	Governo	Central	ou	pelos	
governos estaduais.

Observado	que	uma	pessoa	pode	não	 ser	
obrigada a fornecer uma amostra de seu 
sangue	 para	 um	 exame	 de	 laboratório,	
na	 forma	dessa	 subseção,	 se	o	profissional	
médico	imediatamente	encarregado	do	caso	
não	for	previamente	notificado	do	propósito	
de	 realizar	 a	 amostra,	 ou	 se	 o	médico	 se	
opuser ao fornecimento da amostra sob 
argumento	que	sua	realização,	ou	os	requisitos	
para	realizá-lo,	poderiam	ser	prejudiciais	aos	
cuidados adequados ou ao tratamento do 
paciente.

(3)	Os	 resultados	de	um	exame	 laboratorial,	
real izado em conformidade com as 
disposições	dessa	seção,	devem	ser	admitidos	
como evidência.
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205. Presunção de incapacidade para dirigir. 
Em qualquer processo decorrente de uma 
infração	punível	na	 forma	da	 seção	185,	 se	
for	 comprovado	 que	 o	 acusado,	 quando	
obrigado	 por	 um	 policial	 a	 fazê-lo,	 em	
qualquer	momento,	recusou,	omitiu	ou	deixou	
de consentir com a coleta ou em fornecer a 
amostra	de	sua	respiração,	para	um	teste	do	
etilômetro,	ou	uma	amostra	de	 seu	 sangue,	
para	 um	 exame	 laboratorial,	 sua	 recusa,	
omissão	ou	descumprimento	pode,	 exceto	
se	um	motivo	 razoável	 foi	demonstrado,	 ser	
presumido como fato a apoiar qualquer 
evidência	apresentada	pelo	órgão	acusador,	
ou a refutar qualquer evidência oferecida 
pela	 defesa,	 em	 relação	 a	 sua	 condição	
naquele momento.

Referência (3).

A.3 Capacetes para Motociclistas

Um	 trecho	 da	 lei 	 sobre	 capacetes	
para motociclistas e de regulamentos 
administrativos	 sobre	 penalidades,	 no	
Vietnã,	 é	mostrado	 abaixo.	 A	 lei	 define	 o	
termo motocicleta - incluindo motocicletas 
elétricas	 –	e	 limita	o	 número	e	a	 idade	de	
passageiros que podem ser transportados 
em	 uma	 motocicleta.	 O	 Vietnã	 tem	
continuamente revisado e aprimorado sua lei 
sobre	capacete	para	motociclistas,	desde	sua	
primeira	promulgação	em	1995:	a	utilização	
do capacete tornou-se obrigatória para 
todos	os	condutores	e	passageiros,	em	todas	
as	 vias;	 penalidades	pelo	descumprimento	
aumentaram	substancialmente;	especificação	
para capacetes de adultos e de crianças 
foram definidas e revistas. A lei foi ainda 
aprimorada	para	exigir	 obrigatória	 fixação	
dos	capacetes,	e	o	governo	está	examinando	
como assegurar que os capacetes utilizados 
atendam as normas de qualidade nacional.

Lei de Trânsito Viário, de 2008

Artigo 30. Operadores de, pessoas sentadas 
em motocicletas elétricas, ciclomotores

1. Operadores de veículos de duas rodas ou 
de	ciclomotores	somente	podem	transportar,	
cada	um,	no	máximo	um	adulto	e	uma	criança;	
na	hipótese	de	transporte	de	emergência	de	
pessoas	doentes,	ou	de	escolta	de	criminosos,	
eles	podem	transportar,	cada	um,	dois	adultos	
nos seguintes casos:

a) Para transportar a pessoa doente para a 
unidade	de	emergência;

b) Para escoltar a pessoa que violou a 
legislação;

c) Crianças com menos de 14 anos de idade.

2. As pessoas operando ou sentadas em 
veículos	 motorizados	 de	 duas	 rodas,	 de	
três rodas ou ciclomotores devem utilizar 
capacetes de segurança devidamente 
afixados.
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Decreto Regulamentar sobre Imposição 
de Penalidades Administrativas às 
Violações	na	Esfera	do	Trânsito	Viário

Capítulo	I.		Disposições	Gerais	
…

Artigo 3.  Interpretação dos termos

3.	Veículos	do	 tipo	motocicleta	 são	veículos	
terrestres,	movidos	a	motores,	com	duas	ou	três	
rodas	e	com	cilindrada	superior	a	50	cm3,	e	
com a velocidade máxima projetada superior 
a	50	km	por	hora,	e	com	peso	total	máximo	
de 400 kg.

4.	Motocicleta	elétrica	é	um	veículo	com	duas	
rodas,	movido	por	um	motor	elétrico,	com	sua	
velocidade máxima projetada superior a 50 
km	por	hora.

5.	Ciclomotor	(incluindo	bicicletas	elétricas)	é	
um	tipo	de	veículo	não	motorizado,	de	duas	
rodas,	 com	motor	acoplado,	a	 velocidade	
máxima	projetada	é	inferior	a	30	km	por	hora	
e o veículo pode ser movido para frente 
por	meio	de	pedais,	quando	o	motor	estiver	
desligado.

6.	 Veículos	 do	 tipo	 ciclomotor,	 excluídos	
aqueles	especificados	no	item	5	desse	artigo,	
são	veículos	de	transporte	terrestre,	movidos	
a	 motor,	 com	 duas	 ou	 três	 rodas,	 com	 a	
velocidade máxima projetada igual ou inferior 
a	50	km	por	hora.

Capítulo	II.	Infrações	Administrativas,	Formas	
e Valor das Multas

Seção 1. Violação das normas de trânsito 
viário

Artigo 9. Imposição de Penalidade ao(s) 
condutor(es), à(s) pessoa(s) sentada(s) em 
motocicleta(s), ciclomotor(es) (incluindo 
motocicletas elétricas), e outras espécies 
de veículos do tipo motocicleta ou do tipo 
ciclomotor que violem as normas de trânsito 
viário
…

3. Multa pecuniária de 100.000VND a 
200.000VND para qualquer das infrações 
abaixo:

i) O condutor ou a pessoa sentada no 
veículo sem utilizar capacete(s) ou usando 
capacete(s) sem ajustar devidamente sua 
cinta	 jugular,	 enquanto	 participando	 do	
trânsito;
...

k) Transportar uma pessoa sentada no veículo 
sem utilizar capacete ou usando capacete 
sem	ajustar	devidamente	 sua	cinta	 jugular,	
exceto	 na	 hipótese	 de	 transporte	 para	
tratamento	de	 emergência,	 transporte	 de	
uma	criança	com	menos	de	6	anos,	ou	escolta	
da	pessoa	que	tenha	violado	a	lei;	...

Referências (4, 5).
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A.4 Cintos de Segurança

O texto abaixo foi extraído das seções da Lei 
de	 Trânsito	Viário	da	 Jamaica,	que	 tratam	
da	 instalação	e	da	utilização	dos	cintos	de	
segurança.

Lei	de	Trânsito	Viário,	Seções	43A	e	43B

Veículos a serem equipados com cintos de 
segurança. 13/1999 s .2

43A.	(1)	Objeto	das	subseções	(2)	e	(3)	–	um	
veículo	automotor	não	deve	utilizar	a	 via	a	
menos que esteja equipado com cintos de 
segurança:

(a)	no	caso	de	veículos	que	são	construídos	
para	 transportar	 passageiros, 	 como	
especificado	no	parágrafo	(b)	da	seção	11(1),	
apenas	no	assento	dianteiro;

(b)	no	caso	de	veículos	automotores,	veículos	
particulares	 e	de	 transporte	de	 incapazes,	
como	especificado	no	parágrafo	(c),	(d)	e	(f),	
respectivamente	da	seção	11(1),	no	assento	
dianteiro	e	no	assento	traseiro;

(c) no caso de veículos públicos de 
passageiros,	 como	especificado	 na	 seção	
60(1),	que	assim	prevê:

(i)	 veículos	 de	 transporte	 coletivo,	 como	
especificado	 no	parágrafo	 a),	 apenas	 no	
assento	dianteiro;

(ii)	veículos	expressos,	como	especificado	no	
parágrafo	(b),	apenas	no	assento	dianteiro;

(iii)	veículos	contratados	(exceto	caminhões),	
como	 especificado	 no	 parágrafo	 (c),	 no	
assento	dianteiro	e	no	assento	traseiro;

(iv)	 táxis,	 como	especificado	no	parágrafo	
(d),	no	assento	dianteiro	e	no	assento	traseiro.

(2) Os cintos de segurança mencionados 
na	 subseção	 (1)	 devem	 ser	 do	 formato,	
qualidade,	 construção,	 instalação	 ou	
montagem como prescritos.

(3) Se um veículo automotor especificado 
nos	parágrafos	(c),	(d)	ou	(f)	da	seção	11(1) 

for	construído	com	um	assento	dianteiro,	um	
assento	traseiro	e	algum	outro	assento,	todos	
os assentos devem ser equipados com cintos 
de segurança.

(4) Uma pessoa que usa um veículo automotor 
em	 uma	 via	 violando	 a	 subseção (1) ou 
(3)	 comete	 uma	 infração	 e	 sujeita-se	 à	
condenação	 sumária	perante	o	Magistrado	
Residente:

(a)	no	caso	de	uma	primeira	infração,	a	uma	
multa	 em	 valor	 não	 excedente	 a	 dois	mil	
dólares;

(b) no caso de uma segunda e subsequentes 
infrações,	 a	 uma	 multa	 em	 valor	 não	
excedente a cinco mil dólares.

Condutores, etc. de veículos automotores 
utilizam cintos de segurança. 13/1999 s .2.

43B.	(1)		–	Objeto	da	subseção	(2),	toda	pessoa	
que,	em	qualquer	via:

(a)	conduz	um	veículo	automotor	especificado	
nos	parágrafos	 (b),	 (c),	 (d)	ou	 (f),	da	 seção	
11(1);

(b)	é	transportada	em	um	veículo	automotor	
especificado	nos	parágrafos	(c),	(d)	ou	(f),	da	
seção	11(1);

(c)	é	transportado	no	assento	dianteiro	de:

(i)	um	veículo	especificado	no	parágrafo	(b),	
da	seção	11(1);

(ii)	 um	veículo	de	 transporte	coletivo,	como	
especificado	no	parágrafo	a),	da	seção	60(1);

(iii)	um	veículo	expresso,	como	especificado	
no	parágrafo	(b),	da	seção	60(1),	deve	utilizar	
um cinto de segurança.

(2)	Subseção	(1)	não	deve	ser	aplicada	a:

(a)	 uma	 criança	 que	 utiliza	 ou	 que	 é	
transportada	em	 sistema	de	 retenção	para	
criança;

(b) um motorista de veículo automotor 
enquanto	realiza	manobra	que	inclua	marcha	
à	ré;
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(c) qualquer pessoa que possua um 
certificado	de	exceção	válido,	prescrito	pelo	
Ministro	e	assinado	por	um	profissional	médico	
encarregado,	como	definido	na	seção	2,	da	
Lei	Médica;

(d) uma pessoa conduzindo um veículo 
enquanto for util izado pelo corpo de 
bombeiros	ou	para	fins	policiais;

(e) uma pessoa conduzindo ou transportada 
em um veículo construído ou adaptado para a 
entrega de mercadorias ou correspondência 
aos	 consumidores	 ou	 estabelecimentos,	
conforme	o	caso;	enquanto	estiver	realizando	
as entregas ou coletando as mercadorias 
ou	correspondências,	 de	consumidores	 ou	
estabelecimentos,	que	não	estejam	a	mais	de	
sessenta metros uns dos outros.
..

(3)	A	pessoa	que	conduz	ou	é	 transportada	
em	um	veículo	automotor	 em	 violação	às	
disposições	dessa	seção	comete	uma	infração	
e	sujeita-se	à	condenação	sumária	perante	o	
Magistrado Residente:

(a)	No	caso	de	uma	primeira	infração,	a	uma	
multa	 em	 valor	 não	 excedente	 a	 dois	mil	
dólares;

(b) No caso de uma segunda e subsequentes 
infrações,	 a	 uma	 multa	 em	 valor	 não	
excedente a cinco mil dólares.

Referência (6).

A.5 Atendimento Pós-acidente

Trechos	de	diversas	leis	da	Austrália,	Canadá,	
Índia,	África	do	Sul	e	dos	EUA,	bem	como	das	
recomendações europeias sobre as medidas 
relacionadas às disposições sobre primeiros 
socorros,	são	apresentados	abaixo.

A.5.a	Dever	de	fornecer	assistência	às	
vítimas do trânsito 

A Lei de Transporte Rodoviário (Segurança e 
Gerenciamento	do	trânsito),	de	1999,	em	New	
South	Wales,	na	Austrália,	inclui	uma	exigência	
que	o	 condutor	 de	 veículo,	 envolvido	 em	
evento de trânsito do qual resulte morte ou 
lesão,	deve	obrigatoriamente	parar	e	dar	toda	
assistência possível.  A Lei obriga somente as 
pessoas diretamente envolvidas no evento.

Dever	de	parar	e	dar	assistência	se	há	
pessoa morta ou lesionada em evento de 
trânsito 

O motorista ou condutor de um veículo ou 
cavalo que se envolver em um evento de 
trânsito,	que	ocorreu	em	 razão	da	presença	
do	veículo	ou	do	cavalo	em	uma	via,	ou	em	
área	 relacionada	à	via,	e	que	deu	causa	à	
morte	ou	à	 lesão	de	qualquer	pessoa,	 não	
deve,	conscientemente,	deixar	de	parar	e	de	
dar toda assistência que for necessária e que 
tiver possibilidade de oferecer.

Penalidade máxima: 30 unidades de 
penalidade,	ou	prisão	por	18	meses,	ou	ambas	
(no	caso	da	primeira	infração)	ou	50	unidades	
de	 penalidade,	 ou	 prisão	 por	 2	 anos,	 ou	
ambas (no caso de segunda ou subsequentes 
infrações).

Referência (7).

A.5.b Leis do “Bom Samaritano”

Alguns países possuem leis do “Bom 
Samaritano”,	que	oferecem	proteção	quanto	
à responsabilidade para as pessoas que 
derem	assistência	aos	feridos,	 independente	
se o país tem uma lei tornando-a um dever 
para que terceiros (espectadores) forneçam 
assistência em caso de uma emergência.  Um 
“Bom	Samaritano	pode	ser	definido,	em	geral,	



FORTALECENDO A LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRA: um manual de recursos e práticas para os países 87

A
n

e
xo

 d
e

 L
e

is
 

como	uma	pessoa	(incluindo	um	profissional	
médico)	que,	de	boa	fé	e	sem	expectativa	de	
pagamento	ou	 recompensa,	 	vai	em	auxílio	
de	uma	pessoa	ferida,	ou	de	uma	pessoa	em	
perigo,	com	assistência	ou	orientação”	(8).	As	
pessoas	que	não	se	enquadram	na	definição	
legal,	como	“Bom	Samaritano”,	geralmente	
são	excluídas	da	proteção.	Exemplos	de	leis	
que	protegem	os	espectadores,	que	assistem	
aqueles que sofreram lesões decorrentes de 
evento	no	 trânsito,	 são	 fornecidos	pela	 Lei	
de	Auxílio	Médico	de	 Emergência,	de	New	
South	Wales	 (Austrália),	 e	pela	 Lei	 do	 Bom	
Samaritano,	de	British	Columbia	(Canadá).

Lei	de	Auxílio	Médico	de	Emergência,	
1988

Definição

1.	 Nessa	 Lei,	 “enfermeiro”	 significa	 um	
enfermeiro	 registrado,	 um	 profissional	 de	
enfermagem	ou	que	detenha	um	certificado	
temporário,	na	forma	da	Lei	da	Profissão	de	
Enfermeiro.	 S.N.W.T.2002,c.11,s.33;	 S.N.W.T.	
2003,c.15,s.75(2).

Proteção de certas pessoas em relação a 
processos

2.	 Se,	 em	 relação	 a	 uma	 pessoa	 que	 se	
encontra	 doente,	 ferida	 ou	 inconsciente,	
em	razão	de	um	evento	de	trânsito	ou	outra	
emergência,

(a)	 Um	profissional	médico	 ou	 enfermeiro,	
voluntariamente,	 presta	 serviços	 médicos	
de emergência ou assistência de primeiros 
socorros,	e	os	 serviços	ou	a	assistência	não	
são	prestados	em	um	hospital	ou	outro	local	
dotado de instalações e equipamentos 
médicos	adequados,	ou

(b) uma pessoa distinta de um professional 
médico	ou	de	um	enfermeiro,	voluntariamente,	
presta assistência de primeiros socorros 
de	 emergência;	 o	 profissional	 médico,	
o	 enfermeiro	 ou	 a	 pessoa	 distinta	 não	 é	
responsável	 pela	 reparação	 dos	 danos	
relacionados	às	lesões	ou	à	morte	da	pessoa,	
sob	 alegação	 de	 terem	 sido	 causadas	
pela	ação	ou	pela	omissão	do	profissional	
médico,	 enfermeiro	 ou	 pessoa	 distinta,	

enquanto	prestava	os	 serviços	médicos	ou	
a	assistência	de	primeiros	 socorros;	 salvo	 se	
restar comprovado que as lesões ou a morte 
foram causadas por negligência grosseira da 
parte	do	profissional	médico,	enfermeiro	ou	
da	pessoa	distinta.	S.N.W.T.	2003,c.15,s.75(3).

Referência (9).

Lei do Bom Samaritano, 1996

Nenhuma responsabilidade pelo auxílio de 
emergência,	salvo	se	negligência	grosseira

1.	Uma	pessoa	que	presta	serviços	médicos	de	
emergência	ou	socorro	a	uma	pessoa	doente,	
ferida	ou	inconsciente,	no	local	imediato	de	
um evento de trânsito ou da emergência 
que	 tenha	 causado	 a	 doença,	 ferimento	
ou	 inconsciência,	 não	 é	 responsável	 pela	
reparação	dos	danos	relacionados	às	lesões	
ou	à	morte	da	pessoa,	causada	pela	ação	ou	
pela	omissão	da	pessoa,	enquanto	prestava	
os	serviços	médicos	ou	a	assistência,	a	menos	
que	a	pessoa	tenha	agido	com	negligência	
grosseira.

Exceções

2.	A	Seção	1	não	se	aplica	se	a	pessoa	que	
prestou	os	serviços	médicos	ou	o	socorro;
  
(a)	é	contratada	expressamente	para	esse	
propósito,	ou

(b) atua com objetivo de obter vantagem.

Lei	de	Assistência	Médica	(Consentimento)	e	
de	Instalações	de	Atendimento	(Admissão)	

3.	A	Lei	de	Assistência	Médica	(Consentimento)	
e	de	Instalações	de	Atendimento	(Admissão)	
não	afeta	as	disposições	dessa	lei.

Referencias (9, 10).

A.5.c Serviços de Ambulância

A	Lei	de	Ambulâncias,	em	Ontário,	confere	
responsabilidade	ao	Ministério	da	Saúde	para	
estabelecer,	administrar	e	regular	os	serviços	
de	 ambulância	 em	 Ontário,	 no	 Canadá,	
incluindo	a	cooperação	com	outras	entidades	
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para atender as exigências da Lei. As seções 
relevantes	da	Lei	são	reproduzidas	abaixo.

Parte II. Responsabilidades das Províncias
 Lei de Ambulâncias, R.S.O. 1999
…

Administração da Lei
2.	O	Ministro	é	responsável	pela	administração	
e	pela	aplicação	dessa	 Lei.	 R.S.O.	 1990,	 c.	
A.19,	s.	2.

Conselho Consultivo
3.	O	Ministro	pode	estabelecer	um	conselho	
consultivo,	com	o	propósito	de	assessorar	o	
Ministro em questões relacionadas às normas 
sobre	 serviços	de	ambulância,	na	Província.	
1999,	c.	12,	Sched.	J,	s.	2.

Funções	do	Ministro
4. (1)	–	O	Ministro	tem	o	dever	e	o	poder:

(a)	para	garantir	a	existência,	em	toda	Ontário,	
de um sistema equilibrado e integrado de 
serviços	de	ambulância	e	de	comunicações,	
utilizado	para	despacho	de	ambulâncias;

(b)	Revogado:	1997,	c.	30,	Sched.	A,	s.	5	(2);

(c)nPara	 estabelecer,	manter	 e	 operar	 os	
serviços	de	comunicações,	por	 si	 só	ou	em	
cooperação	com	outros,	 e	 para	 financiar	
esses	serviços;

(d)nPara	 estabelecer	 normas	 técnicas	
para	gerenciamento,	 operação	e	 uso	dos	
serviços	de	ambulâncias,	 e	para	garantir	 o	
cumprimento	dessas	normas;

(e)	 Para	 monitorar,	 inspecionar	 e	 avaliar	
os serviços de ambulância e investigar 
reclamações relacionadas aos serviços de 
ambulância;	e

(f)	Para	financiar	e	garantir	as	normas	sobre	
serviços	de	ambulâncias	aéreas.	R.S.O.	1990,	
c.	A.19,	s.	4	(1);	1997,	c.30,	Sched.	A,	s.	5	(1-4);	
1999,	c.	12,	Sched.	J,	s.	3.

Poderes do Ministro
(2)	 O	Ministro	 tem,	 em	 complemento	 aos	
poderes	previstos	na	subseção	(1),	o	poder:

(a)	para	estabelecer	e	operar,	por	si	só	ou	em	
cooperação	com	uma	ou	mais	organizações,	

institutos ou centros para o treinamento de 
pessoal em serviços de ambulância e serviços 
de	comunicações;

(b)	para	exigir	que	os	hospitais	estabeleçam,	
mantenham	e	operem	serviços	de	ambulância	
e	serviços	de	comunicações;

(c) para estabelecer regiões e distritos para 
os propósitos de serviços de ambulâncias e 
serviços	de	comunicações;	e

(d)	 para	designar	 hospitais	 como	hospitais	
de	base,	que	devem	monitorar	a	qualidade	
do atendimento oferecido pelos serviços 
de ambulância nas regiões e nos distritos 
estabelecidos	 pelo	 Ministro,	 na	 forma	
da	 cláusula	 (c);	 e	 desempenhar	 outras	
funções	que	 lhe	possam	 ser	atribuídas	pelo	
regulamento.	1997,	c.	30,	Sched.	A,	s.	5	(5).

Referência (11).

A.5.d Treinamento e kits de primeiros 
socorros 

A	Comissão	Econômica	das	Nações	Unidas	
para	 a	 Europa	 produziu	 uma	 série	 de	
recomendações relacionadas ao tema de 
primeiros socorros no contexto da segurança 
viária.	 Elas	 estão	 incluídas	 na	 Resolução	
Consolidada	sobre	Trânsito	Viário,	de	2009.	As	
seções relacionadas a treinamento de primeiros 
socorros	para	condutores	 e	a	composição	
do	kit	de	primeiros	socorros	são	apresentadas	
abaixo:

Resolução	Consolidada	sobre	Trânsito	Viário,	
14 de Agosto de 2009

2.1.2 Treinamento em primeiro socorros

((a) Medidas apropriadas devem ser adotadas 
para garantir que os candidatos à licença 
para dirigir recebam treinamento adequado 
em	 relação	 a	 suas	 condutas	 no	 local	 do	
evento,	de	modo	a	minimizar	riscos	à	vida	e	à	
saúde	no	local	dos	fatos;

(b) Condutores e demais pessoas devem ser 
motivadas a realizar treinamentos em primeiros 
socorros,	 de	 forma	voluntária,	por	meio	de	
cursos,	 ou	de	mídia	de	massa	ou	qualquer	
outro meio apropriado.



FORTALECENDO A LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRA: um manual de recursos e práticas para os países 89

A
n

e
xo

 d
e

 L
e

is
 

Ação Conteúdo Descrição Quantidade

Livreto de informações:
- Números de emergência
- Lista do conteúdo do kit
- Instruções sobre como utilizar o 

kit

Formato	e	tamanho	de	bolso

1Mais	gráficos	que	texto

Artigo para limitar as diferenças 
entre a temperatura do corpo da 
vítima e a temperatura externa.

Cobertor	isotérmico	de	resgate	
blanket:
Cerca de 210 cm x 160 cm
Cor	muito	brilhante

1

Artigo	para	proteger	as	mãos	dos	
socorristas contra contato com o 
sangue da vítima 

Par	de	luvas:	não	estéril,	sem	látex,	
grande 1

Artigo para absorver a perda de 
sangue,	durante	a	coagulação	
e	para	manter	pressão	suficiente	
no local para controlar a 
hemorragia

Compressas,	gaze,	não	estéril
(10	x	10,	gaze	absorvente,	100%	
algodão,	tecido,	17	fios/cm2)	

5

Bandagem,	gaze,	não	estéril	(10	
cm	x	4	m,	100%	algodão)

1

Alfinetes	de	segurança	ou	fita	
adesiva	(5	cm	x	10	m,	capaz	de	
ser	rasgada	com	a	mão,	alta	
tolerância	cutânea,	a	prova	
d’água,	microporosa,	com	alta	
aderência	e	sem	danificar	a	pele	
quando removida)

2 ou 1

Artigo	para	estancar	hemorragia	
intensa,	no	caso	de	lesão	grave	
em um membro

Torniquete	de	borracha
1

Barreira	de	proteção	
antisséptica,	para	prevenir	ou	
limitar possíveis contaminações 
infecciosas 

Frascos de dose individual de 
antisséptico,	não	iodado,	v.g.,	
clorexidina	0,05%.

4

Compressa,	gaze,	não	estéril
(10	x	10	cm,	gaze	absorvente,	10%	
algodão,	tecido,	17	fios/cm2

2

Curativos adesivas 1 caixa 
pequena de 
tamanhos	
variados,	

ou atadura 
adesiva

(6	cm	x	5	m,	 
1 rolo)

Lembretes 
de	ações	de	
assistência	às	
vítimas

Proteção das  
vítimas contra 
frio	ou	calor

Controle da 
hemorragia 
externa 

Tratamento de 
lesões	na	pele
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Ação Conteúdo Descrição Quantidade

Material para restringir 
movimento	da	lesão

Bandagem triangular (136 x 96 x 96 
cm,	100%	algodão	ou	viscose) 2

Meios para restringir o contato 
direto entre o socorrista e a 
vítima	durante	a	ressuscitação	
boca a boca

Protetor facial ou máscara de 
bolso

1

Instrumento	afiado	para	cortar	
coisas	(cinto	de	segurança,	
roupas,	bandagens,	compressas)

Par de tesouras curvas (de aço  
1	não	temperado	e	não	
magnético)

1

Meios para iluminar o local e a 
vítima

Lanterna de bolso
1

Bloco de notas Tamanho	de	bolso 1

Caneta ou lápis 1

Respiração  
artificial

Diversos 

Estabilizar osso 
em trauma de 
articulação

5.3.2 Kit de primeiros socorros 

5.3.2.1	Recomendações	gerais

Um kit de primeiros socorros deve ser mantido 
em todos os veículos automotores das 
categorias	 B,	C	e	D,	 e	 suas	 subcategorias,	
como	estabelece	o	Anexo	6	da	Convenção	
sobre	Trânsito	Viário,	de	1968.

O conteúdo dos kits deve ser adaptado 
de acordo com a categoria do veículo 
considerado,	ou		com	a	destinação	especial	
do	veículo,	como	o	 transporte	de	produtos	
perigosos.

Para	 os	 veículos	 da	 categoria	 B,	 o	 kit	 de	
primeiros socorros dever ser:

(a)	simples,	apropriado	e	seguro	para	uso;

(b)	acessível;

(c)	de	fácil	reposição	no	local,	inclusive	quanto	
à	inclusão	de	um	número	limitado	de	produtos	
com	data	de	validade	vencida;	e

(d) adaptado às condições e às práticas 
locais.

5	.3	.2	.2	Recomendações	relacionadas	ao	
recipiente do kit de primeiros socorros e seu 
conteúdo

(a) Recipiente

O recipiente deve conter os itens abaixo 
detalhados	 e	 deve	 ser	 projetado	 para	
protegê-los	contra	 impacto,	poeira	e	água.	
Ele	deve	ser	de	cor	diferente	e/ou	apresentar	
um sinal que o identifique. Deve ser fácil 
para	abrir	e	fechar.	Ele	também	deve	conter	
compartimentos para armazenar itens 
distintos. Ele pode apresentar a forma de uma 
bolsa,	mochila	ou	caixa.

(b) Conteúdo

O kit de primeiros socorros para veículos da 
categoria	 B	 deve	 conter,	 pelo	 menos,	 os	
seguintes	itens,	de	modo	a	permitir	que	pessoas	
não	formalmente	treinadas	em	medicina,	mas	
que possuam treinamento básico em primeiros 
socorros,	realizem	as	ações	necessárias	para	
salvar ou proteger vidas:

Referência (12).
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A.5.e	Dever	de	fornecer	serviços	de	
estabilização	de	emergência	

Nos	 EUA,	 uma	 lei	 federal	 exige	 que	 as	
insta lações	 tenham	 departamentos	
médicos	 de	 emergência,	 como	 requisitos	
para	 recebimento	de	verbas	 federais,	para	
abrigar e estabilizar qualquer pessoa que 
seja apresentada ao departamento de 
emergência.	Da	mesma	forma,	a	Lei	de	Registro	
e	 Regulamentação	 dos	 Estabelecimentos	
Clínicos,	de	2010,	na	 Índia,	 torna	obrigatório	
para todos os estabelecimentos clínicos o 
fornecimento	 de	 atendimento	 médico	 e	
tratamento para estabilizar qualquer pessoa 
em	uma	condição	de	emergência	e	autoriza	
a autoridade reguladora a impor uma multa 
para	o	descumprimento.	Trechos	de	ambas	as	
leis	são	oferecidas	abaixo:

A Lei Federal de Tratamento Médico de 
Emergência	e	Trabalho	de	Parto

§	1395dd.	Exame	e	tratamento	em	condições	
de	 emergência	 médica	 e	 mulheres	 em	
trabalho de parto

(a)	Exigência	de	avaliação	médica

No	 caso	 de	 um	 hospital	 que	 possua	 um	
departamento	de	emergência	hospitalar,	 se	
um	indivíduo	(merecedor	ou	não	dos	benefícios	
deste	subcapítulo)	chega	ao	departamento	
de emergência e um pedido de tratamento 
ou	de	avaliação	das	condições	médicas	é	
feito	em	 favor	do	 indivíduo,	o	hospital	deve	
oferecer	uma	avaliação	médica	apropriada,	
dentro da capacidade do departamento 
de	 emergência	 do	 hospital,	 incluindo	
serviços auxiliares rotineiramente disponíveis 
no	 departamento	 de	 emergência,	 para	
determinar	se	existe,	ou	não,	uma	condição	
de	emergência	médica	 (de	acordo	com	o	
significado	da	subseção	(e)(1)	dessa	seção).
...

(c)	 Restrição	 de	 transferência	 até	 que	 o	
indivíduo	seja	estabilizado
 . . .

(1) Regra

Se	um	 indivíduo,	em	um	hospital,	apresenta	
uma	condição	médica	de	emergência,	que	
não	tenha	sido	estabilizada	(de	acordo	com	
o	 significado	 da	 subseção	 (e)(3)(B) dessa 
seção),	 o	 hospital	 não	 pode	 transferir	 o	
indivíduo,	a	menos	que	—

(A) (i) o indivíduo (ou uma pessoa legalmente 
responsável	agindo	em	 favor	do	 indivíduo),	
depois de ser informado das obrigações 
do	 hospital,	 conforme	 essa	 seção,	 e	 dos	
riscos	da	 transferência,	 solicite	por	escrito	a	
transferência	para	outra	instalação	médica,
 
(ii)	 o	médico	 (de	acordo	com	o	 significado	
da	 subseção	1395x(r)(1)	 desse	 título)	 tenha	
assinado	 uma	 certificação	 que,	 baseado	
nas informações disponíveis ao tempo 
da	 transferência,	 os	 benefícios	 médicos	
razoavelmente	 esperados	 com	a	previsão	
de	 tratamento	médico	apropriado	na	outra	
instalação	hospitalar	superam	o	aumento	dos	
riscos	para	o	indivíduo	e,	no	caso	de	trabalho	
de	parto,	para	o	nascituro,	decorrentes	da	
transferência,	ou

(iii)	se	um	médico	não	se	encontra	fisicamente	
presente	no	departamento	de	emergência,	
no	momento	em	que	o	indivíduo	é	transferido,	
um	profissional	 qualificado	 (como	definido	
pelos regulamentos do Secretária) assinou 
uma	certificação	descrita	 na	 cláusula	 (ii),	
depois	que	um	médico	 (como	definido	na	
seção	1395x(r)(1)	 desse	 título),	 em	consulta	
com	a	pessoa,	 tiver	 feito	 a	determinação		
descrita	em	tal	cláusula,	e	subsequentemente	
ratifica	a	certificação;	e

(B)	 a	 transferência	 é	 considerada	 uma	
transferência apropriada (de acordo com 
o	 significado	do	parágrafo	 (2) para aquela 
instalação.

A	 certificação	descrita	 na	 cláusula	 (ii)	 ou	
(iii) do subparágrafo (A) deverá incluir um 
sumário dos riscos e dos benefícios em que a 
certificação	é	baseada.

(2)	Transferência	apropriada

Uma transferência apropriada para uma 
instalação	hospitalar	é	uma	transferência:
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(A)	 em	 que	 o	 hospital	 que	 promove	 a	
transferência	oferece	o	 tratamento	médico	
dentro	de	 sua	capacidade,	o	que	minimiza	
os	riscos	para	a	saúde	do	indivíduo	e,	no	caso	
de	uma	mulher	em	trabalho	de	parto,	a	saúde	
do	nascituro;

(B)	em	que	a	instalação	receptora:

(i) possua espaço disponível e pessoal 
qualificado	para	o	tratamento	do	indivíduo;	e

(i i)	 tenha	 concordado	 em	 aceitar	 a	
transferência do indivíduo e oferecer 
tratamento	médico	apropriado;

(C)	 em	 que	 o	 hospital	 que	 promove	 a	
transferência	remete	à	instalação	receptora	
todos	os		registros	médicos	(ou	cópias	desses),	
disponíveis	 no	momento	 da	 transferência,	
relacionados	 à	 condição	 de	 emergência	
pela	 qual	 o	 indivíduo	 foi	 apresentado,	
incluindo	 registros	 relacionados	à	condição	
médica	 de	 emergência,	 observação	 dos	
sinais	ou	 sintomas,	diagnósticos	preliminares,	
tratamentos	 oferecidos,	 resultados	 de	
qualquer	teste,	e	o	consentimento	informado	
por	escrito	ou	a	certificação	(ou	cópia	desta)	
fornecida	na	forma	do	parágrafo	(1)(A),	bem	
como	o	nome	e	o	endereço	de	algum	médico	
de	plantão	(descrito	na	subseção	(d)	 (1)(C)	
dessa	seção),	que	tenha	recusado	ou	deixado	
de comparecer dentro de um prazo razoável 
para promover o necessário tratamento de 
estabilização;

(D)	 em	 que	 a	 transferência	 é	 realizada	
por pessoal e equipamento de transporte 
qualificados,	 conforme	 a	 necessidade,	
incluindo o uso de medidas de suporte de 
vida necessários e apropriados durante o 
transporte;	e

(E) que atenda aos demais requisitos que 
o	 Secretário	 pode	 entender	 necessários,	
no interesse da saúde e da segurança dos 
indivíduos transferidos.

(d) Aplicação da Lei 

(1)	Sanções	civis	econômicas

(A) 	 Um	 hosp i ta l 	 par t ic ipante	 que	
negligentemente viola uma exigência 
dessa	 seção	 sujeita-se	a	 uma	 sanção	civil	
econômica	 não	 superior	 a	 $50,000	 (e	 não	
inferior	a	$25,000,	no	caso	de	um	hospital	com	
menos	de	100	leitos)	para	cada	violação	...

(B)	Submetidos	ao	subparágrafo	(C),	qualquer	
médico	 que	 seja	 responsável	 por	 uma	
avaliação,	 tratamento	ou	 transferência	de	
um	 indivíduo,	em	um	hospital	 participante,	
incluindo	 um	 médico	 de	 plantão	 para	
tratamento	 de	 um	 indivíduo,	 e	 que	
negligentemente viola uma exigência dessa 
seção,	incluindo	o	médico	que:

(i)	assina	a	certificação	prevista	na	subseção	
(c)(1)(A),	dessa	seção,	de	que	os	benefícios	
médicos	 razoavelmente	 esperados	 com	a	
transferência	para	outra	instalação	superam	os	
riscos	associados	à	transferência,	se	o	médico	
sabia	ou	deveria	saber	que	os	benefícios	não	
superavam	os	riscos,	ou	

(ii)	deturpa	a	condição	de	um	 indivíduo	ou	
outra	informação,	inclusive	as	obrigações	do	
hospital	 previstas	 nessa	 seção,	 sujeita-se	a	
uma	sanção	civil	econômica	não	superior	a	
$50,000,	para	cada	violação,	e	se	a	violação	
for	 grosseira	 e	 flagrante,	 ou	 for	 repetida,	
sujeita-se	à	exclusão	da	participação	nesse	
subcapítulo e dos programas de estaduais de 
atendimento à saúde...

(C)	 se,	depois	de	uma	avaliação	 inicial,	um	
médico	determina	que	o	 indivíduo	precisa	
dos	serviços	de	um	médico	relacionado	pelo	
hospital	em	sua	lista	de	médicos	de	plantão	
(exigência	a	ser	mantida	na	forma	da	seção	
1395cc(a)(1)(I)	desse	título)	e	notifica	o	médico	
de	plantão,	e	o	médico	de	plantão	recusa-se	
ou deixa de comparecer dentro de um período 
razoável	de	tempo,	e	o	médico	determina	a	
transferência	do	 indivíduo	porque	o	médico	
identificou	que	 sem	os	 serviços	do	médico	
de	plantão	os	 benefícios	 da	 transferência	
superariam	 os	 riscos	 da	 transferência,	 o	
médico	que	autorizou	a	transferência	não	se	
sujeita	à	sanção	prevista	nesse	subparágrafo	
(B).	No	entanto,	o	dispositivo	anterior	não	se	
aplica	ao	hospital	ou	ao	médico	de	plantão	
que se recusou ou deixou de comparecer.
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(2) Processo Civil para Cumprimento

(A) Danos pessoais

Qualquer	indivíduo	que	sofrer	danos	pessoais,	
como	 resultado	direto	de	uma	violação	de	
um	hospital	participante	às	exigências	dessa	
seção,	pode,	em	um	processo	civil	contra	o	
hospital	participante,	obter	a	reparação	dos	
danos	decorrentes	da	lesão	pessoal,	na	forma	
da	 legislação	do	estado	em	que	o	hospital	
estiver	localizado,	e	a	justa	reparação	como	
é	apropriado;

(B)	Prejuízo	financeiro	para	outra	instituição	
médica

Qualquer	 instituição	médica	que	 sofrer	 um	
prejuízo	financeiro,	como	resultado	direto	de	
uma	violação	por	um	hospital	participante	de	
uma	exigência	dessa	 seção,	pode,	em	um	
processo	civil	contra	o	hospital	participante,	
obter	 a	 reparação	 do	 prejuízo	 financeiro	
decorrente,	na	forma	da	legislação	do	estado	
em	que	o	hospital	estiver	localizado,	e	a	justa	
reparação	como	é	apropriado.”

Referência (13).

Lei de Registro e Regulamentação dos 
Estabelecimentos Clínicos, de 2010

A lei fornece uma estrutura legislativa 
para	 o	 registro	 e	 a	 regulamentação	 dos	
estabelecimentos	clínicos,	incluindo	hospitais,	
maternidades,	casas	de	saúde,	beneficências,	
clínicas	 e	 instituições	 similares	 com	 leitos,	
que	ofereçam	diagnósticos,	 tratamento	ou	
assistência	a	doentes,	feridos,	ou	grávidas,	e	
laboratórios	de	algum	 sistema	 reconhecido	
na	 Índia.	 A	 lei	 permite	 categorização	 e	
classificação	dos	estabelecimentos	clínicos	
de acordo com suas localizações e serviços 
oferecidos,	 como	 uma	 primeira	 etapa	
na	 criação	 de	 um	 registro	 nacional	 dos	
estabelecimentos	clínicos.	O	objetivo	da	lei	é	
melhorar	a	qualidade	dos	serviços	de	saúde,	
por	meio	do	Conselho	Nacional	de	Normas	
Técnicas,	 que	prescreve	as	 especificações	
mínimas para as instalações e os serviços que 
eles	podem	oferecer.	A	 lei	 também	confere	
poder aos governos estaduais ou à autoridade 

de registro para ordenar que qualquer 
estabelecimento	 clínico	 forneça	detalhes,	
estatísticas	ou	qualquer	outra	informação.

Capítulo II. O Conselho Nacional para 
Estabelecimentos Clínicos

12. Condições para o registro. (1)	 –	
Para	 o	 registro	 e	 funcionamento,	 todo	
estabelecimento	clínico	deve	preencher	as	
seguintes	condições,	a	saber:	
...

(ii)	a	exigência	mínima	de	pessoal,	como	pode	
ser	prescrito;

(iii)	disposições	para	manutenção	de	registros	
e	relatórios,	como	pode	ser	prescrito;

(iv)	 outras	 condições,	 que	 podem	 ser	
prescritas.

(2) O estabelecimento cl ínico deve 
comprometer-se	 a	 fornecer,	 dentro	 da	
disponibilidade	da	equipe	e	das	instalações,	
avaliação	e	 tratamento	médicos,	conforme	
seja	necessário	para	estabilizar	uma	situação	
de	emergência	médica	de	um	indivíduo,	que	
venha	ou	que	seja	trazido	ao	estabelecimento	
clínico.

Referencia (14).

A.5.f	Indenização	às	vítimas

Na	África	do	Sul,	uma	parcela	dos	 impostos	
sobre	combustíveis	vai	para	um	fundo	que	é	
usado	para	pagar	 indenização,	de	acordo	
com a Lei do Fundo de Lesões Causadas pelo 
Trânsito,	 por	 danos	 ou	 lesões	 injustamente	
causadas por condutores de veículos 
automotores.	 Um	 trecho	extraído	da	 Lei	 é	
apresentado abaixo:

Lei	do	Fundo	de	Lesões	Causadas	pelo	
Trânsito, alterada em 2005 

Estabelecimento do Fundo

2. (1) É instituída uma pessoa jurídica a ser 
conhecida	como	o	Fundo	de	Lesões	Causadas	
pelo Trânsito.
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Anexo de Leis ANEXO 

(a)	Sujeito	à	seção	28(1),	o	Fundo	Multilateral	
de	 Veículos	 Automotores,	 estabelecido	
pelo Acordo celebrado entre as Partes 
Contratantes,	 em	14	de	 Fevereiro	de	 1989,	
deve	deixar	de	existir,	e	todo	dinheiro	creditado	
em tal fundo imediatamente antes do início 
da	vigência	dessa	Lei,	passa	a	pertencer	ao	
Fundo;	 todos	 os	 ativos,	 responsabilidades,	
litígios	e	obrigações	já	existentes,	assim	como	
os	acréscimos	do	primeiro	Fundo	mencionado,	
devem	ser	exercidos	pelo	Fundo,	e	qualquer	
referência,	em	qualquer	 lei	 ou	documento,	
ao referido Fundo Multilateral de Veículos 
Automotores	deve,	a	menos	que	claramente	
inapropriado,	 ser	 elaborada	 como	 uma	
referência ao Fundo.

(b)	 Nenhum	 valor,	 obrigação	 ou	 taxa	 de	
serviço	 deve	 ser	 paga	 pelo	 Fundo,	 em	
relação	a	qualquer	nota	ou	endosso,	ou	por	
qualquer	outra	alteração	escrita	que	possa	
ser	 necessária	 em	 um	 contrato,	 licença,	
registro ou outro documento em virtude desse 
parágrafo (a).

Objeto	do	Fundo

3. O objeto do Fundo deve ser o pagamento 
de	 indenização,	 de	acordo	 com	essa	 Lei,	
pelos danos e lesões injustamente causadas 
por condutores de veículos automotores.

Poderes	e	funções	do	Fundo

4. (1) Os poderes e as funções do Fundo 
incluem:

(a)	a	estipulação	dos	termos	e	das	condições	
em	que	os	 requerimentos	 de	 indenização,	
contemplados	 na	 seção	 3,	 devem	 ser	
administrados;

(b)	 a	 investigação	 e	 a	 decisão,	 objeto	
dessa	 Lei,	 	 dos	 requerimentos	 relacionados	
a danos e lesões causadas por condutores 
de	veículos	automotores,	 independente	de	
a	identidade	do	proprietário	ou	do	condutor,	
ou a identidade de ambos (proprietário e 
condutor),	ter	sido	ou	não	estabelecida;

(c)	o	gerenciamento	e	a	utilização	do	dinheiro	
do Fundo para propósitos conectados com  
ou resultantes do exercício de seus poderes ou 
do	desempenho	de	seus	deveres;	e

(d)	aquisição	de	resseguro	para	qualquer	risco	
assumido	pelo	Fundo,	na	forma	dessa	Lei.

(2)	 Para	 alcançar	 seus	 objetivos,	 o	 Fundo	
pode:

(a)	comprar	ou	de	outra	forma	adquirir	bens,	
equipamentos,	 imóveis,	 edifícios,	 ações,	
debêntures,	títulos,	obrigações	e	todo	tipo	de	
propriedade	móvel	ou	imóvel;

(b)	vender,	arrendar,	hipotecar,	onerar,	dispor	
de,	 trocar,	 cultivar,	 desenvolver,	 construir,	
melhorar	ou,	de	qualquer	 forma,	 lidar	com	
sua	propriedade;

(c)	 investir	 todo	 dinheiro	 que	 não	 seja	
imediatamente	necessário	para	a	condução	
de	 seus	 negócios,	 e	 perceber,	 alterar	 ou	
reinvestir	os	investimentos	ou,	de	outro	modo,	
lidar	com	esse	dinheiro	ou	investimentos;

(d)	emprestar	dinheiro	e	garantir	o	pagamento	
deste,	da	forma	como	julgar	cabível;

(e)	fazer	doações	para	pesquisas	em	conexão	
com qualquer assunto relacionado às lesões 
causadas	por	 veículo	automotores,	 sob	as	
condições	que	julgar	convenientes;

(f)	 elaborar,	 projetar,	 aceitar,	 endossar	
descontar,	assinar	e	emitir	notas	promissórias,	
faturas e outros instrumentos negociáveis 
ou	 transferíveis,	 excluídos	os	certificados	de	
ações;

(g)	 tomar	 qualquer	 outra	 ação	 ou	
procedimentos que sejam incidentais ou 
conducentes ao exercício de seus poderes 
ou	ao	desempenho	de	suas	funções.

(3)	No	exercício	dos	poderes	que	 lhe	 foram	
conferidos	por	essa	 Lei,	 o	 Fundo	pode	 lidar	
com	qualquer	pessoa,	parceria,	associação,	
empresa,	corporação	ou	outra	pessoa	jurídica,	
qualquer	que	seja	posição.
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Financiamento do Fundo

2. (1) O Fundo deve obter os fundos necessários 
ao exercício de suas funções:

(a)	por	meio	de	um	imposto	sobre	combustíveis,	
decorrente de toda a venda de combustíveis 
na	República;	e

(b)	mediante	aumento	dos	empréstimos.

(2) Deve ser pago mensalmente ao Fundo 
o	montante	em	dinheiro	devido	em	virtude	
das	disposições	da	 seção	1(2)(a)(ii),	 da	 Lei	
do	 Fundo	Central	 de	 Energia,	 de	 1977	 (Lei	
n.	38,	de	1977),	calculado	sobre	o	montante	
apurado	no	mês	anterior,	e	esses	pagamentos	
devem	 ser	acompanhados	de	declarações	
que retratem a venda de combustíveis na 
República.

Referência (15).
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