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Fonte: Costa Junior, 2017 – CONASS Debate v. 7 (adaptado)

Consoante as diretrizes da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências – PNRMAV,
em virtude do incremento registrado no número de óbitos por ATT no estado, da necessidade de ampliar o
conhecimento sobre as vítimas e as circunstâncias do evento e para subsidiar as intervenções e a tomada de
decisão:
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AÇÕES PAUTADAS NO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 
(2020-2023)

✗Vigilância em Saúde
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a vigilância de acidente de transporte terrestre (ATT)

1. Implantar Comitês de Vigilância do Óbito por ATT;
2. Qualificar profissionais de saúde e da rede de prevenção de ATT.

✗CEPAM e Operação Lei Seca
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar a atuação da Operação Lei Seca (OLS) e CEPAM

1. Contratar educadores para equipes educativas da OLS;
2. Ampliar as equipes de fiscalização da OLS;
3. Intensificar as ações educativas nas regiões de saúde.



INDICADOR PAUTADO NO MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DA GESTÃO DA 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM PERNAMBUCO (MDGVS/SEVS-PE)

✗% de Unidades Sentinela de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre com notificações

oportunas

- Meta: ≥ 80% das USIATT com 85% ou mais de notificações oportunas

- Ciclos de monitoramentos ocorrem trimestralmente.



PRINCIPAIS AÇÕES E 
ESTRATÉGIAS DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE



“Modelo especial de vigilância epidemiológica cujo objetivo é complementar e
aprimorar as informações da vigilância epidemiológica de problemas específicos”.

(Gaze; Perez, 2006)

Objetivando conhecer e monitorar o perfil dos casos de ATT notificados (vítima,
acidente e fatores de risco e de proteção) em serviços sentinelas (de traumatologia).

Por que PE teve a 
iniciativa da vig. de ATT? 

Todos as vítimas 
de ATT 

são captadas?

... De que forma essa vigilância é feita?

VIGILÂNCIA SENTINELA DE ACIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE



DISTRIBUIÇÃO DAS 17 USIATT SEGUNDO REGIÃO DE SAÚDE. 
PERNAMBUCO, 2021
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PORTARIA Nº 219, de 11 de abril de 2011

Acrescenta doenças e agravos estaduais à Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória
e dá outras providências.

“Art. 1º - Ficam incluídos, para o estado de Pernambuco, no elenco de doenças de notificação compulsória, de que trata a 
Portaria GM/MS Nº 104, de 25 de janeiro de 2011, nos termos do anexo III desta Portaria os seguintes agravos: 1 . Acidentes 
de transporte terrestre”.

PORTARIA Nº. 482, de 27 de dezembro de 2016

Institucionaliza o Sistema de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre (Sinatt) e
regulamenta a Vigilância Sentinela de Acidentes de Transporte Terrestre, no âmbito estadual.

PORTARIA Nº 390, de 14 de setembro de 2016

“Art. 3º - Considerar, em todo o território do estado de Pernambuco, como objeto de notificação compulsória, as doenças, 
agravos e eventos de saúde pública listados no ANEXO I, com sua correspondente periodicidade:
III – De notificação obrigatória pelas unidades e estabelecimentos definidos como sentinela pela autoridade sanitária federal 
e estadual (GRUPO C – item II: Acidentes de transporte terrestre)”

PORTARIAS SES-PE



SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE 
ACIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE

http://sinatt.saude.pe.gov.br

àDesenvolvimento e manutenção da SES 
(TI e VS)

à Informação compartilhada em tempo real 
com as Gerências Regionais - online

àAcesso dos dados às SMS por demanda e 
no portal da SES



COMO ESSA 
INFORMAÇÃO É 

UTILIZADA?

Disseminação das 
informações

Boletins, informes 
epidemiológicos,

Publicações e materiais 
educativos

1. Incompletude
2. Multiplicidade
3. Oportunidade

4. Coeficiente de variação

Monitoramento 
sistemático dos 

indicadores

Plano de Qualificação do Sinatt



PLANO DE QUALIFICAÇÃO DO SINATT (PQS)

Qualificar a base de dados do Sistema de Informações
sobre Acidentes de Transporte Terrestre

I - Objetivo:

a) Identificação dos problemas e suas causas;
b) Intervenção sobre os problemas e suas causas;
c)Monitoramento e avaliação para manutenção da
qualidade da informação.

II – Objetivo específicos:

III – Garantia de informações válidas:

a) Permite o adequado planejamento, avaliação e
monitoramento de políticas públicas intersetoriais;
b) Contribui para a prevenção e enfrentamento dos
ATT.

O interesse não é a obtenção de todos os casos
ocorridos no estado, mas assegurar a qualidade da
informação onde os dados forem coletados e dar
oportunidade às ações.

(Gaze; Perez, 2006)



INDICADORES OPERACIONAIS
QUADRIÊNIO 2019-2022

Grau de preenchimento das 
variáveis, por meio da média 
das proporções do conjunto 

de blocos (4 blocos)

≥ 90,0% - Excelente
≥ 70,0% e < 90,0% - Regular

< 70,0% - Ruim

Completude*

Multiplicidade

Proporção de notificações 
referentes ao mesmo 
evento (ATT e vítima), 

registradas mais de uma 
vez no Sinatt

Aceitável ≤ 3,0%

Oportuni-

dade

Coeficiente

de variação

Proporção de notificações 
inseridas no sistema em até 

07 dias após a entrada da 
vítima na Usiatt

≥ 90,0% - Excelente
≥ 70,0% e < 90,0% - Regular

< 70,0% - Ruim 

Registros homogêneos
(aceitável) (CV ≤ 20%)

(*)Para esse indicador, as variáveis de análise são divididas em quatro blocos: 1.Dados de notificação e identificação da vítima, 2.Dados do acidente, 3.Lesão/Evolução e  4.Fatores relacionados ao acidente e à proteção da vítima.



COMITÊS REGIONAIS DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO POR ACIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE

Portaria SES-PE nº 031, de 29 de Janeiro de 2018

Tem por objetivo analisar os fatores determinantes e condicionantes dos óbitos por acidentes de transporte terrestre
(ATT) para apontar medidas de intervenção às instituições às quais compete as ações de promoção da saúde, de
assistência às vítimas e de prevenção dos acidentes

(Capítulo I, Art. 3º, Parágrafo único) 

§Conhecimento - dos determinantes das causas dos ATT por Região de Saúde de ocorrência e do agravamento da situação de 
saúde das vítimas;

§ Qualificação da informação;

§ Subsídio à proposição de medidas de prevenção do ATT e promoção da saúde.

Importância



ATIVIDADES REALIZADAS
(2020-2021)

✗Aperfeiçoamento e Educação Permanente

1. Reunião de alinhamento e qualificação das
ações dos Comitês Regionais de Vigilância
do Óbito por ATT já implantados no estado
(II, VIII e XII Regiões);

2. Encontro on-line sobre a Vigilância de
Acidentes de Transporte Terrestre:
Conceitos e estratégias de implementação
à nível Regional;

3. Debate Virtual: "Respeito e
responsabilidade no trânsito: Promovendo
Saúde e Cultura de Paz”.



ATIVIDADES REALIZADAS
(2020-2021)

✗Plano de Qualificação do Sinatt

1. Agendas de monitoramento das
Usiatt, com a realização de 19
reuniões para discussão dos
indicadores de qualidade da
informação com a gestão e
equipes envolvidas na Vigilância
de ATT na Unidade;

2. Realizadas 11 turmas de
treinamento para notificação das
vítimas de ATT, com as equipes de
recepção, classificação de risco,
VEH e demais setores que atuam
na captação da informação nas
Usiatt;

3. Monitoramento anual da
qualidade dos dados:
inconsistências e
possíveis duplicidades
geradas pelo Sinatt.



ATIVIDADES REALIZADAS
(2020-2021)

✗Disseminação da Informação

1. Elaboração e divulgação de 12 informes
(6 por ano) sobre o perfil das vítimas
de ATT notificadas no Estado;

2. Elaboração e divulgação de 2 boletins
sobre a morbimortalidade por ATT (ano
referência 2018 e 2019);

3. Produção de materiais educativos;

4. Produção de informação para subsidiar
ações da OLS, CRPAM/CEPAM,
COMPAT, DETRAN, etc.



ATIVIDADES REALIZADAS
(2020-2021)

✗Aperfeiçoamento dos Sistemas

1. Monitoramento das informações disponíveis na sala de situação do Sinatt (Plataforma SES);

2. Atualização da Plataforma do Sinatt.

✗Mobilização

1. Ação com os trabalhadores da sede da
Secretaria Estadual de Saúde, com
distribuição de máscaras amarelas, em
alusão ao Movimento Maio Amarelo,
orientações sobre comportamentos
seguros no trânsito e o correto
uso/descarte de máscaras, no contexto
da pandemia de Covid-19.



OPERAÇÃO LEI SECA



ATIVIDADES REALIZADAS

✗Ações de fiscalização

1. 2019:

- 2.271 operações de fiscalização
distribuídas na capital, Região
Metropolitana e interior do estado;

- 300.461 veículos abordados;

- 4.318 condutores alcoolizados retirados
das vias.



ATIVIDADES REALIZADAS

✗Ações de fiscalização

1. 2020:

- 1.751 operações de fiscalização
distribuídas na capital, Região
Metropolitana e interior do estado;

- 173.851 veículos abordados;

- 5.167 condutores alcoolizados retirados
das vias.



ATIVIDADES REALIZADAS

✗Ações de educação

Realizadas em empresas, escolas, bares e praias, por
meio das equipes de orientação que são compostas
por pessoas com deficiência (cadeirantes ou
muletantes) vitimadas pela combinação de álcool e
direção, com o objetivo de conscientizar os condutores
sobre os riscos de dirigir após o consumo de álcool.

- 2019: 640 ações, alcançando um público de mais de 
55 mil pessoas;

- 2020: 261 ações, alcançando um público de mais de 
1.923 pessoas.



ATIVIDADES REALIZADAS

✗Além das atividades rotineiras, no período mais
crítico da pandemia, o efetivo da OLS atuou em
diversas ações de fiscalização nas vias, bares,
restaurantes e estabelecimentos comerciais, com
vistas a garantir o cumprimento das medidas
restritivas estabelecidas pelo Governo de
Pernambuco no enfrentamento à Covid-19.

✗Constituiu ainda apoio às estratégias de Vigilância
Epidemiológica da Covid-19 e dos centros de
testagem estaduais.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

✗Pernambuco avançou bastante nos últimos 10 anos, com a adoção de diversas estratégias
para o enfrentamento da morbimortalidade por ATT;

✗Definir o escopo de atuação da SES no PVT, bem como a definição de papeis de cada
setor;

✗Avançar na consolidação das parcerias intersetoriais já estabelecidas, para
desenvolvimento de atividades conjuntas;

✗Fortalecer os Comitês de VOATT já implantados, para possibilitar a expansão da estratégia
nas demais Regiões de Saúde.



Coordenação de Vigilância de Acidentes e Violência
Regianne Araújo 

regianneksaraujo@gmail.com

Equipe Técnica
Jéssyk Ferreira
Natália Nunes

(81) 3184-0340/0509

Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis e Promoção da Saúde

Renata Vieira
gvdantps.pe@gmail.com

Diretoria Geral de Promoção 
e Vigilância de Riscos e Danos à Saúde

Sandra Souza
sandra.souza1@saude.pe.gov.br

Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde 
Patrícia Ismael

OBRIGADA!

Operação Lei Seca SES/PE
Coordenador

Ten. Cel. Felipe Gondim
(81) 3184-0444

operacaoleiseca@saude.pe.gov.br

Major Steice Mavie - coordenadora 
operacional da Operação Lei Seca 

SES/PE


