SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA (SES/PB)

SEMINÁRIO DE EXPERIÊNCIAS DO PROJETO DE
ENFRENTAMENTO DA MORBIMORTALIDADE POR ACIDENTES
DE TRÂNSITO (e-Transitar)

24 de novembro de 2021

PARAÍBA

Estimativa populacional (2021): 4.059.905 habitantes (IBGE, 2021)
Número de municípios: 223
Regiões de saúde: 16

PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO - PARAÍBA (PVT/PB)
2016

2020

2021

Portaria Nº 423/GS/SES-PB de 09 de
agosto de 2013, que instituiu o Comitê
Operativo Estadual para Vigilância e
Monitoramento dos Acidentes de Trânsito
(COEVMAT).

Implantação do Formulário de Notificação de
Acidentes de Trânsito no FORMSUS,
deliberado por meio da Resolução nº37/2016
da Comissão Intergestores Bipartite
(CIB-E /PB).

Início das atividades do Projeto e-Transitar,
através de web-reuniões temáticas.

• Expansão do
PVT, para o
município de
Cabedelo.
• Retomada
do PVT no
município de
João Pessoa.

2013

2019

2021

Adesão da capital de João Pessoa ao PVT,
através da Portaria nº 023/2013.

Adesão da Paraíba ao Projeto de
Enfrentamento à Morbimortalidade por
Acidentes de Trânsito (e-Transitar) do
CONASS.

Implantação de novo Formulário de
Notificação de Acidentes de Trânsito do
Sistema de Informações Hospitalares de
Trânsito da Paraíba (SIH-Trânsito PB).

2013

PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO - PARAÍBA (PVT/PB)
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Parceiros

Traçar estratégias para reduzir o número de
acidentes de trânsito por meio de ações
integradas com os órgãos de trânsito, direcionadas
a educação para o trânsito e fiscalização, bem
como auxiliar e nortear às ações do Programa Vida
no Trânsito, voltadas a prevenção de acidentes

ESTRATÉGIAS E AÇÕES (PVT/PB)
PROJETO E-TRANSITAR (2020/2021)

Web-reuniões de processo de trabalho e apoio
as coordenações estaduais do PVT.

Web-reuniões temáticas com participação de
especialistas da área e demais instituições parceiras do
PVT.

Web-reuniões de planejamento, avaliação e elaboração
de Planos Anuais de Trabalho (PAT).

ESTRATÉGIAS E AÇÕES (PVT/PB)
PVT MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (2021)

Web-reunião de planejamento estratégico, para
realização de agenda com o PVT de João Pessoa.
Participação do CONASS.

Web-reunião de alinhamento do retorno das atividades
do PVT em João Pessoa, com participação do CONASS.

Reunião de processo de trabalho e orientação referente
as ações intersetoriais e formalização do Decreto
municipal para o PVT, em substituição da Portaria
vigente.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES (PVT/PB)
PVT MUNICÍPIO DE CABEDELO (2021)

Web-reunião para implantação do PVT em Cabedelo,
com participação dos setores de planejamento, jurídico
e vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de
Saúde de Cabedelo.

Reunião presencial com os órgãos de trânsito (PRF-PB,
Corpo de Bombeiros, BPTRAN, Semob-Cabedelo),
setores da saúde (SAMU, secretário de saúde e vigilância
epidemiológica) e educação, para implantação do PVT
em Cabedelo.

Seminário Municipal para discussão das estratégias
para prevenção e combate dos acidentes de trânsito e
violência, com participação dos setores da saúde,
educação e órgãos de trânsito.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES (PVT/PB)
DETRAN-PB (2020/2021)

Live da Semana Nacional do Trânsito, em 2020. Temática:
Vulnerabilidade e fragilidade no trânsito – registros e
relatos de experiência.

Live do Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Trânsito, em 2020. Articulação para participação de
Consultora do Ministério da Saúde.

Solenidade de Abertura do Maio Amarelo, em 2021.
Temática: Respeito e Responsabilidade: pratique no
trânsito.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES (PVT/PB)
DETRAN-PB (2021)

Live do Movimento Maio Amarelo. Temática: Panorama
dos Acidentes de Trânsito na Paraíba.

Entrevista para o Programa Detran em Movimento na
rádio Tabajara FM da Paraíba. Apresentou-se as ações
realizadas pelo PVT-PB e a análise dos dados dos
acidentes de trânsito no estado.

Blitz educativa na praia do Jacaré em Cabedelo- Semana
Nacional de Trânsito. Participação da Lei Seca, SemobCabedelo, DER, BPTRAN-PB, CBTU, entre outros
parceiros.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES (PVT/PB)
DETRAN-PB (2021)

Primeiro Passeio Ciclístico da Semana Nacional do Trânsito promovido pelo Detran-PB em parceria com a Uninassau,
com apoio dos demais órgãos de trânsito e Programa Vida no Trânsito (PVT/SES-PB).

DEMAIS ESTRATÉGIAS E AÇÕES (PVT/PB) (2021)

Sessão Especial na Assembleia Legislativa da Paraíba em
2021. Comemoração da Semana Nacional de Trânsito.
Participação do Secretário Executivo de Gestão da Rede
de Unidades de Saúde da Paraíba.

Sessão Especial na Câmara Municipal de João Pessoa
sobre à Semana Nacional do Trânsito, em 2021.
Participação do Diretor Geral do Hospital de Emergência
e Trauma Senador Humberto Lucena, localizado em João
Pessoa.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES (PVT/PB)
DETRAN-PB (2021)

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, ação integrada com os órgãos de trânsito e
Programa Vida no Trânsito (PVT/SES-PB), promovida pelo DETRAN-PB, em 2021.

RESULTADOS ALCANÇADOS (PVT/PB) (2020/2021)
ü Apoio técnico, assessoramento, planejamento, avaliação e acompanhamento das ações realizadas pelos estados, através
de web-reuniões mensais, do Projeto de Enfrentamento da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito (e-Transitar) do
CONASS;
ü Publicação de boletins informativos quadrimestrais e de agendas pontuais, no espaço destinado ao compartilhamento de
experiências do PVT nos estados, no site do CONASS;
ü Articulação e integração com os órgãos de trânsito. Participação em webnários, lives e de programa de rádio com o DetranPB, abordando temáticas do panorama dos atendimentos por acidentes de trânsito na Paraíba, dentre outros;
ü Expansão do PVT no estado, para o município de Cabedelo;
ü Elaboração e publicação mensal, de boletim de atendimentos por acidentes de trânsito dos Hospitais de Emergência e
Trauma da Paraíba e óbitos do estado;
ü Implantação de novo formulário de coleta de dados em unidades hospitalares (SIH-Trânsito), visando obter registros das
ocorrências de acidentes de trânsito no estado.

DESAFIOS PARA 2022 (PVT/PB)
ü Potencializar os registros dos atendimentos por acidentes de trânsito, a partir do novo instrumento de coleta de dados, o
Sistema de Informação Hospitalar - SIH-Trânsito.
ü Expandir o PVT para outros municípios do estado.
ü Publicar Decreto estadual para o PVT , em substituição a Portaria vigente.

ALGUMAS ESTRATÉGIAS PARA 2022 (PVT/PB)
ü Retomar as reuniões com o Comitê Operativo Estadual para Vigilância e Monitoramento dos Acidentes de Trânsito
(COEVMAT), para articulação das ações de prevenção, educação e fiscalização para o trânsito.
ü Realizar treinamento profissional para o registro dos atendimentos dos acidentes de trânsito nos hospitais e UPAS de
gestão estadual no Sistema de Informação Hospitalar - SIH-Trânsito.
ü Fomentar ação intrasetorial com a Rede de Urgência e Emergência (RUE) do estado, direcionada a promoção da saúde e
prevenção dos acidentes de trânsito.
ü Produzir informe epidemiológico padronizado sobre os atendimentos dos Acidentes de Transporte Terrestres (ATT) no
estado.
ü Apoiar e orientar, o desenvolvimento dos Planos Anuais de Trabalho do PVT municipal de João Pessoa e Cabedelo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS (PVT/PB)

O Programa Vida no Trânsito na Paraíba (PVT/PB), com o apoio técnico, assessoramento e acompanhamento do projeto
e-Transitar do CONASS, vem possibilitando melhores planejamentos e implementação de ações de prevenção e
promoção de segurança, fiscalização e educação no trânsito, bem como fazendo recomendações de intervenções
focadas em situações e fatores de riscos prioritários no estado.
O Programa requer, sobretudo, atuação plena de seus membros, dados fomentados de forma mais qualitativa,
profissionais qualificados, priorização do PVT na pauta de gestão e investimentos.

OBRIGADA!
Gerlane Carvalho de Oliveira / Coordenação PVT- PB
Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba
dants.estadopb@gmail.com
(83) 3211-9020 / 9078

