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Os acidentes de trânsito representam atualmente um importante problema de 

saúde pública. Diante disso, o Ministério da Saúde, lançou em junho de 2010 o 

Projeto Vida no Trânsito, cujo principal objetivo é reduzir lesões e óbitos 

decorrentes destes tipos de acidentes. Assim, o presente trabalho teve por 

objetivo descrever as atividades do Comitê de Análise dos Acidentes de Trânsito 

Graves e Fatais do município de Vitória. O Comitê se baseou em reuniões 

quinzenais com equipe intersetorial e multidisciplinar analisando dados do 

Sistema de Informação de Mortalidade; Centro Integrado Operacional de Defesa 

Social do Espírito Santo; Prontuários de Internação Hospitalar; Boletim do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência do Espírito Santo; laudo do Departamento 

Médico Legal e notícias da mídia impressa local. Foi possível conhecer os 

principais fatores e condutas de risco e usuários contributivos para a ocorrência 

de acidentes de trânsito no município de Vitória; ampliar e aprofundar o 

diagnóstico de acidentalidade e subsidiar o planejamento de ações com maior 

especificidade. O trabalho intersetorial ampliou a abordagem da problemática, 

com pontos de vistas que se complementaram e potencializaram, fortalecendo o 

entendimento e a análise de cada acidente, além de permitir o aprimoramento dos 

registros do Sistema de Informação de Mortalidade. A ausência de informação 

para a análise da totalidade dos casos foi uma deficiência observada e se propõe 

ações para a qualificação da informação. Esta metodologia apresenta-se como 

alternativa viável e coerente com os objetivos do Projeto Vida no Trânsito 

Nacional na medida em que contempla a ordenação do trabalho intersetorial e o 

planejamento de ações integradas baseadas na realidade local e seus fatores de 

risco, recomendando-se o uso desta metodologia para outras realidades. 
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