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Novembro 2015

Declaração de Brasília 

aprovada na 2ª Conferencia 

Global de Alto nível sobre 

Segurança no Trânsito 2015: 

Por em prática os ODS 

relacionados com a 

segurança viária e a 

mobilidade sustentável

Renovar o compromisso 

com a  Década de Ação.

ONU acolhe a a Declaração 

e AMS demanda OMS a 

propor planos e estratégias.



Pacote de 

medidas técnicas  

para apoiar os 

esforços dos 

decisores e 

professionais para 

reduzir o número 

de lesões e 

mortes causadas 

no trânsito nos 

países.



6 Componentes 

básicos do pacote, 

com 22 intervençõesSave LIVES

Save Speed Management

Leadership on road safetyL
Infrastructure design and 
improvement

I 

Vehicle Safety Standards V
Enforcement of traffic lawsE
Survival after a crashS

Gestão da velocidade 

Projeto e melhora da 

infraestrutura

Fiscalização do 

cumprimento das leis 

de trânsito

Liderança na 

segurança no trânsito

Normas de segurança 

veicular

Sobrevivência após o 

acidente



Fundamentos



2004 2007 2015

2017

ONU Designa OMS para 
coordenar esforços pela 

segurança Viária. 1º 
Relatório Global.

1ª Semana 
Mundial de 

Segurança no 
Trânsito da ONU: 

Jovens

1ª Conferência 
Interministerial 

Global. Declaração 
de Moscou Sobre 

Segurança no 
Trânsito

2ª Semana Mundial 
de Segurança no 
Trânsito da ONU: 

Pedestres

3ª Semana Mundial 
de Segurança no 
Trânsito da ONU: 
Crianças

Declarada Década de Ação 
pela Segurança no Trânsito 
2011-2020 e Plano de Ação 

Mundial proposto.

ODS substituem os ODM 
com metas específicas 

para a segurança viária e 
mobilidade sustentável. 

2ª Conferência Global de alto 
Nível sobre Segurança no 

Trânsito. Declaração de Brasília.

2019

4ª Semana Mundial de 
Segurança no Trânsito 
da ONU: Velocidade

5ª Semana 
Mundial de 
Segurança no 
Trânsito da ONU: 
Manifeste-se

2011

Metas de Desempenho  
Globais Voluntárias 
para  Fatores de Risco 

2013
2009 Década de Ação ONU 2011-2020

http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/news/en/unga_58_289_en.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr26/en/index.html
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241591315.pdf
http://www.who.int/roadsafety/ministerial_conference/en/
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf


Sistema 

Seguro 
derivados da 

“Visão Zero” 

(Suécia, anos 

1990, replicada 

em outros países)



Princípios orientadores do 

Sistema Seguro

1. Pessoas cometem erros que podem resultar em 
acidentes; 

2. O corpo humano tem uma capacidade física 
limitada e conhecida de tolerar impactos;

3. Usuários das vias têm a responsabilidade de se 
precaver, respeitando leis, mas os que projetam, 
constroem e gerem as vias e veículos têm a 
responsabilidade compartilhada de evitar os 
acidentes; e

4. Para potencializar o sistema é preciso fortalecer 
todos seus componentes, assim os usuários das 
vias o são protegidos no caso de um deles falhar.



Cambio 

paradigmático 
no conceito de 

segurança viária 

que caracterizou 

a ação da OMS 

nos anos 2000 
(explícito no Relatório 

Mundial 2004) 

United Nations

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr26/en/index.html
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241591315.pdf


Pilar 1
Gestão da 
Segurança 
no trânsito

Pilar 2
Vias e 

mobilidade 
mais 

seguras

Pilar 3
Veículos 

mais 
seguros

Pilar 4
Usuários da 

via mais 
seguros

Pilar 5
Atenção 
após o 

acidente

Pilares 

do Plano 

Mundial da 

Década de 

Ação pela 

Segurança 

no Trânsito
(maio 2011)

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf


Metas explícitas 

sobre segurança 

no trânsito nos 

Objetivos de 

desenvolvimento 

Sustentáveis
(Outubro 2015)

ODS 11: Tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. Meta 11.2: Até 2030 proporcionar acesso a 

sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a 

preços acessíveis para todos, melhorando a segurança no 

trânsito, notadamente por meio da expansão do transporte 

público, com atenção especial às necessidades daqueles em 

situação vulnerável, mulheres, crianças, pessoas com deficiências 

e pessoas idosas.  

ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o 

bem-estar para todos, em todas as idades. Meta 3.6: 

Até 2020, reduzir pela metade o número de mortos e feridos 

no trânsito em todo o mundo.  



Método



http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1490&Itemid=423
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1484&Itemid=801
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1480&Itemid=801
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1481&Itemid=801
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1495&Itemid=423
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1496&Itemid=423


Avaliação das evidências

As medidas implementadas e avaliadas em 

diferentes países proporcionaram um 

acervo de soluções baseadas em 

evidências que podem ser adaptadas e 

aperfeiçoadas em outros contextos.

Eficácia das intervenções avaliadas em 

função de sua contribuição para a 

redução das lesões e mortes no 

trânsito e o incentivo às mudanças nos 

comportamentos, atitudes e conhecimentos. 



A eficácia das intervenções avaliadas segundo as categorias: 

Comprovada: evidências em estudos robustos, como e 

testes aleatórios, análises sistemáticas e estudos de 

casos- controles que demonstram que essas intervenções são 

eficazes na redução de acidentes e lesões no trânsito, ou em 

mudanças de comportamento desejadas.

Promissora: evidências em estudos robustos demonstram 

que essas intervenções lograram resultados positivos 

para a segurança viária, mas são necessárias mais 

avaliações em contextos diversos, além de cautela na sua 

implementação.

 Insuficiente: a avaliação da intervenção não chegou a uma 

conclusão robusta sobre sua efetividade dada a falta de 

evidência.



Componentes 

e Intervenções 

Prioritárias do 

Pacote Salvar 

VIDAS



Gestão da velocidade

Intervenções 

Promulgar e fazer cumprir limites de velocidade 

em escala nacional, local e urbana. 

Construir vias que moderem o tráfego ou 

modificá-las com este fim, (rotatórias, 

estreitamentos, lombadas, chicanes etc). 

Exigir dos fabricantes de automóveis que 

introduzam novas tecnologias, como sistemas 

de adaptação inteligente de velocidade, para 

ajudar os condutores a respeitar os limites.



Liderança na 

segurança no trânsito

Intervenções 

Órgão que lidere segurança no trânsito. 

Elaborar e financiar uma estratégia de 

segurança no trânsito. 

Avaliar o impacto das estratégias.

Monitorar a segurança no trânsito mediante um 

fortalecimento dos sistemas de dados. 

Conscientizar e obter apoio público por meio da 

educação e de campanhas.



Projeto e melhoria 

da infraestrutura

Intervenções 

Proporcionar infraestruturas seguras para 

todos os usuários das vias, por exemplo 

calçadas, passarelas, refúgios, e passagens 

de pedestres seguras. 

Implantar faixas exclusivas para bicicletas e 

motocicletas.

 Aumentar a segurança nas laterais das pistas 

de com áreas  de escape, estruturas 

colapsáveis ou barreiras.



Projeto e melhoria da infraestrutura (cont.) 

Projetar interseções mais seguras. 

Separar as vias de acesso das vias de 

tráfego expresso. 

Dar prioridade às pessoas por meio 

de zonas livres de veículos. 

Restringir o trânsito e a 

velocidade nas zonas residenciais, 

comerciais e escolares. 

Criar rotas melhores e mais seguras para 

o transporte público. 



Segurança Viária 

não dissociada das 

questões mais 

amplas da 

mobilidade urbana 

como políticas 

de transporte 

público e uso 

do solo.

Hindustan Times, 1 Aug 2018

https://www.hindustantimes.com/


Normas de segurança veicular

Intervenções 

Promulgar e fazer cumprir normas de 

segurança sobre veículos automotores, em 

relação a: 

cintos de segurança; ancoragem dos cintos; 

colisão frontal; colisão lateral; controle eletrônico 

de estabilidade; proteção de pedestres; e 

sistemas de retenção infantil ISOFIX.

Promulgar e fazer cumprir regras  sobre sistemas 

de freio antibloqueio, e uso do farol aceso durante 

o dia para as motocicletas. 



Fiscalização do cumprimento 

das leis de trânsito

Intervenções

A promulgação de leis é vital, mas não suficiente: 

há que e buscar meios fazer cumpri-las.

Legislação do trânsito é um campo 

dinâmico e as melhores práticas evoluem com o 

tempo. Portanto, a necessidade de rever a 

legislação constante, principalmente em função 

das inovações (e.g. direção autônoma) e  fatores 

de risco emergentes.  



Fiscalização do cumprimento das leis de trânsito (cont.)

Foco recomendado nas intervenções de 

eficácia comprovada (e.g. testes 

aleatórios). 

Ações de fiscalização apoiadas por 

estratégias de comunicação eficazes: 

angariar apoio da opinião publica.  

Prevenção da corrupção na fiscalização – que 

dificulta o apoio da sociedade – por meio de 

medidas como capacitação, câmaras, 

profissionalização dos agentes e contratar mais 

agentes do sexo feminino.   



Pós-acidente

Intervenções 

Desenvolver sistemas organizados e 

integrados de atendimento pré-hospitalar 

e de atendimento hospitalar de 

emergência. 

Proporcionar formação em atenção 

básica emergencial às equipes de 

atendimento aos acidentes. 

Promover a formação de socorristas da 

comunidade. 



Notas

Este pacote técnico não é uma 

solução de universal mas um 

guia para orientar o processo de 

tomada de decisões. 

Assim, não se pode executar o 

Salvar VIDAS sem ter em conta  o 

contexto das políticas e a 

capacidades em escala 

nacional e local. 



Sessão 

com dicas 

para que as 

propostas 

do pacote 

funcione 



Exemplo 

prático de 

aplicação 

do pacote a 

um tema 
(segurança 

de crianças)



Apêndice com 

instrumentos 

para elaborar 

diagnósticos 

e avaliações 

da situação as 

segurança no 

trânsito.



Link para download publicações OPAS/OMS BRA

Link para download publicações OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1496&Itemid=423
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1506&Itemid=423
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1479&Itemid=423
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179826/1/9789241508933_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1495&Itemid=423
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1490&Itemid=423
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1484&Itemid=801
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1481&Itemid=801
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1480&Itemid=801
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1483&Itemid=801
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/2870
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/en/
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