
SEMINÁRIO DE EXPERIÊNCIAS DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA

MORBIMORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO e-Transitar

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE



O Rio Grande do Norte possui população estimada de 3.560.903 habitantes*, possuindo

uma frota veicular de 1.429.739 veículos**, segundo dados estatísticos dos parceiros

de trânsito*** ocorreram 513 óbitos em 2020 e 427 óbitos até julho de 2021 no

território estadual, gerando impacto financeiro direto sobre os cofres públicos e na

elevada demanda para o sistema de saúde pública.

***Fonte: PRF; CPRE/RN; STTU-Natal; METABANCO, COINE/SESED-RN; Setor de Estatística, DETRAN/RN.

 *Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE -  Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS.  
**Fonte: Setor de Estatísticas / DETRAN-RN  



No Rio Grande do Norte os cofres públicos sofreram impacto de R$ 207,8 milhões - Acidentes de

trânsito, sendo um custo diário de R$ 569.404,98, nas rodovias federais no ano de 2020, contando com

1.333 acidentes registrados.

Conforme levantamento da Confederação Nacional de Trânsito (CNT), os acidentes com motocicleta

são 40,8% dos casos, e a cada 100 acidentes  registrados, 9 foram a óbito em 2020.

A rodovia com maior número de acidentes foi a BR-101 com 467 casos, contudo onde mais se morre é na BR-

226, que liga Natal aos municípios do Seridó e Oeste.

Impacto na Saúde do Rio Grande do Norte

Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/acidentes-custaram-r-207-8-milha-es-no-rio-grande-do-norte/501936



Programa Vida no Trânsito - PVT

Primeiramente implantado no município de Natal (2013),

em 2017 se formou  uma comissão estadual que foi

legitimada pelo decreto Nº 14.412, de 14 de Maio de 2019.



PARCEIROS DO PVT



PVT nos municípios Com decreto municipal

Natal

Mossoró

São Gonçalo do Amarante

Parnamirim



2021 a 2030

2ª Década

2011 a 2020

1ª Década

Redução de, pelo menos, 50% de
mortes/lesões no trânsito no mundo inteiro

Reduzir em 50% as taxas de mortes/lesões no trânsito
Redução no Rio Grande do Norte - 35,4% 
Redução no Brasil - 24,53% (2011 a 2018)

Objetivo geral

Objetivos para RN
Ampliar a adesão dos municípios ao Programa Vida no Trânsito

Monitorar e Acompanhar o PVT nos municipios

Contribuir para a execução do plano de redução de morbimortalidade por acidentes de transportes terrestres



Resultado alcançados
Aumento da intersetorialidade do PVt



Resultado alcançados
Articulação conjunta com o Conselho Estadual de Trânsito -  CETRAN-RN 



Resultado alcançados
Adesão e efetivação dos municípios ao PVT com decreto municipal



Resultado alcançados
Intervenção de engenharia na Avenida João Medeiros Filho



Resultado alcançados
Programa estratégico do governo RN Mais Saudável que abarca o PVT



Ações realizadas



    Investimento financeiro do governo federal para os Estados e Municípios, destinado à manutenção

e expansão das ações voltadas à redução dos acidentes no transito.

    Intersetorialidade 

Considerações finais
Desafios:
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