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Acidentes Rodoviários e Segurança 



Os Acidentes Rodoviários como um 
Problema de Saúde 

• Atualmente os acidentes rodoviários são classificados 
mundialmente como o 9°maior problema de saúde. 

• Se as tendências atuais continuarem eles poderão ser 
o 3°maior em 2020. 

• A cada ano estima-se que 1,2 milhões de pessoas são 
mortas e 50 milhões feridas no mundo todo. 

• É um problema especialmente grave no mundo em 
desenvolvimento, que tem as maiores taxas de 
acidentes e mortes. 

• O custo estimado nos países em desenvolvimento é 
de USD65 bilhões por ano. 



Número de mortes no trânsito em 
2002 (por 100.000 pessoas) 



Estudo de caso: Quênia 
• Mais de 3.000 pessoas morrem a cada ano em 

acidentes rodoviários no Quênia, sendo que muito 
mais pessoas são seriamente feridas. 

• “Matatus” (micro-ônibus particulares) são 
frequentemente culpados 
– Veículos mal mantidos 
– Excesso de carga 
– Motoristas incautos. 

• Uma campanha de informação (usando adesivos com 
uma mensagem simples estimulando os passageiros a 
falarem) reduziu os acidentes em 50% onde foi usada. 



Campanhas de informação 
• Informações podem ser usadas tendo como 

alvos 
– Motoristas 
– Pedestres 
– Donos de animais 

• Estimulando-os a pensarem sobre segurança. 
• As autoridades responsáveis por estradas, 

veículos de serviço público (tais como 
ônibus), e transporte de cargas, podem ser 
estimuladas a adotarem medidas para 
melhorar a segurança e fazerem cumprir os 
regulamentos existentes. 



Motoristas  
• É necessário lembrar aos motoristas os 

perigos de 
– Descuido 
– Velocidade excessiva 
– Dirigir sob a influência de bebidas ou 

drogas 
– Não manter seus veículos adequadamente 
– Usar telefones celulares quando estiverem 

dirigindo 
 



Pedestres 
• Pedestres precisam ser conscientizados 

sobre  
– Como andar ao longo de estradas e 

atravessar em segurança 
– A importãncia de manter os animais sob 

controle nas estradas ou perto delas 
– O treinamento das crianças sobre como se 

comportar nas estradas. 



A importância da informação 
• Alguns países (principalmente na Europa Ocidental) 

tiveram sucesso na redução das taxas anuais de 
acidentes e fatalidades 

• Isso foi conseguido pela combinação de uma série de 
medidas 
– Manutenção e melhoria das estradas 
– Melhores características de segurança dos veículos 
– Aplicação rigorosa das leis do trânsito 
– Providenciando para que as pessoas entendam de segurança 

e saibam como se comportar nas estradas 
• Este último aspecto é conseguido através de 

informação e pode ser a parte mais importante do 
pacote inteiro de medidas. 



O que as bibliotecas podem fazer 
• Adquirir e tornar acessível material sobre segurança 

nas estradas 
• Envolver-se em campanhas de segurança 

– Exibindo cartazes 
– Colocando as instalações da biblioteca à disposição para 

treinamento e sessões de conscientização para motoristas e 
pedestres 

• Participar de campanhas sobre segurança do governo 
e de ONGs 

• Instruir as crianças sobre segurança nas estradas, 
usando clubes que podem ensinar exercícios de 
segurança, entendimento de sinais de trânsito, 
primeiros socorros, etc. 
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