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RESUMO: 

 

O trânsito e suas consequências tornaram-se um problema tão grave em nível mundial, ao 

ponto de ser considerado um problema de saúde pública, o que exigiu que a ONU em parceria 

com a OMS deliberasse um plano de ação para redução dos agravos produzidos no trânsito na 

década de 2011 a 2020. No Brasil essa resolução recebeu a denominação de Projeto Vida no 

Trânsito. Um projeto de caráter intersetorial, coordenado pelo Ministério da Saúde em 

parceria com as secretarias municipais das cidades envolvidas. Com o objetivo compreender e 

avaliar, por meio de uma avaliação participativa também conhecida como útil, procurou-se 

analisar como vem sendo construído esse processo intersetorial e de que maneira a Estratégia 

de Saúde da Família pode e tem contribuído para a efetividade dessa política na cidade de 

Aracaju. Foram feitas observações diretas a 5 reuniões intersetoriais, incluindo uma 

capacitação com representante do Ministério da Saúde, e na sequência foram realizadas 

entrevistas com 21 sujeitos entre  gestores das Secretarias Municipal e Estadual  de Saúde e 

de diferentes setores ligados ao Trânsito e Segurança Pública além de membros de diferentes 

Equipes de Saúde da Família. O contato com os diferentes atores envolvidos no processo 

serviu de base para a construção de uma matriz avaliativa, a qual se tornou a referência para a 

análise e discussão dos dados.  O processo de análise dos resultados baseou-se na 

metodologia de Análise de Conteúdos e os resultados revelaram que o Projeto Vida no 

Trânsito encontra-se implementado, contudo ainda nas duas primeiras etapas. Os dados ainda  

apontaram para a existência de algumas dificuldades no campo da comunicação entre a 

Gestão e a Estratégia, no que se refere a falta de capacitações e sensibilizações, informações 

que não disponibilizadas, entre outras, o que no caso do Projeto avaliado traz inúmeros 

prejuízos à construção da intersetorialidade preconizada pelo mesmo. Outro ponto 

demonstrado foi que ainda há certa dificuldade na compreensão do que seja tanto essa 

intersetorialidade quanto a intrassetorialidade, fato que conduz a práticas erroneamente 

entendidas como tal. Uma questão primordial diz respeito à necessidade de inclusão da 

Estratégia de Saúde da Família nas discussões relacionadas ao Projeto desde os primeiros 

momentos de sua implementação como forma de favorecer sua efetividade em virtude do 

lugar estratégico que esta ocupa, sendo que para isso necessita-se de maior velocidade na 

disseminação desse projeto, levando-se em consideração que o mesmo possui um prazo para 

apresentar resultados. Uma importante recomendação é que o processo de implementação do 

Projeto seja mais versátil e que a mobilização dos diferentes setores possa ser mais 

complementar e cíclica de forma a garantir uma maior participação das diversas instâncias 

envolvidas, numa perspectiva inter e intrassetorial, além de que recomenda-se repensar os 

conteúdos apresentados durante as capacitações, inserindo-se novos temas, de acordo com as 

necessidades atuais, focando em um plano de educação sequencial e permanente que 

vislumbre o conceito amplo de saúde e seus determinantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Trânsito, Violência, Intersetorialidade, Saúde da Família. 
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ABSTRACT 

 

The traffic and its consequences have become a serious problem worldwide, in order of being 

considered a public health problem, which required that the United Nations in partnership 

with WHO deliberate an action plan to reduce diseases produced in traffic in the decade of 

2011-2020. In Brazil, this resolution received the designation of Traffic Life Project. An inter-

sector project coordinated by the Ministry of Health in partnership with the municipal 

departments of the cities involved. In order to understand and evaluate through a participatory 

evaluation also known as useful evaluation it sought to analyze how this intersectoral process 

is being built and how the Family Health Strategy can and has contributed to the effectiveness 

of this policy in the city of Aracaju. Direct observations were made during 5 intersectoral 

meetings,  including training with representative of the Ministry of Health, and in the 

sequence interviews were conducted with 21 subjects among managers of Municipal and 

State Health and from different sectors linked to the Traffic and Public Safety as well as 

members of different Health Teams Family.  The contact with the different actors involved in 

the process served as the basis for the construction of an evaluation matrix, which has become 

the reference for the analysis and discussion of data. The process of analysis of the results was 

based on Content Analysis Methodology,  and the results revealed that the Traffic Life Project 

has been implemented, however, even in the first two steps. The data also pointed to the 

existence of some difficulties in the field of communication between the Management and 

Strategy, as regards the lack of capabilities and sensitizations, information not available, 

among others, what in case of the evaluated Project brings many losses to the construction of 

intersectoriality, advocated by it. Another demonstrated point was that there is still some 

difficulty in understanding what both intersectionality and intrassectoriality means, fact that 

leads to erroneously understood of such practices. A key issue is the need to include the 

Family Health Strategy in the discussions related to the project from the very beginning of its 

implementation as a way to promote their effectiveness as a result of the strategic place it 

occupies. And for that it’s needed a greater speed in disseminating this Project, taking into 

consideration that it has a deadline to present results. An important recommendation is that 

the Project implementation process should be more versatile and that the mobilization of 

different sectors can be more complementary and cyclic in order to ensure greater 

participation of the various  instances involved in an inter and intrasectoral perspective. Apart 

from that it’s recommended rethinking about the contents during training, inserting new 

themes, according to the current needs, focusing on a sequential and continuing education 

plan and to glimpse the broad concept of health and its determinants. 

 

 

Keywords: Traffic, Violence, Intersectoriality , Health Family 
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http://www.grsproadsafety.org/
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1- INTRODUÇÃO 

 

A vida humana e a saúde têm prioridade sobre a mobilidade, a 

fluidez e quaisquer outras necessidades do tráfego. O trânsito é 

considerado como um sistema em que a responsabilidade pela 

segurança deve ser compartilhada entre todos. (Lima
1
, 2013) 

 

Trânsito e saúde são temas centrais neste estudo. Um estudo avaliativo que teve como 

foco a cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, cidade natal do pesquisador, na qual o 

mesmo reside e trabalha e que conta hoje com uma faixa de mais de 600.000 habitantes, 

possuindo uma frota de aproximadamente 264.168 veículos, o que representa, 

proporcionalmente, um carro a cada dois habitantes.  

 

O interesse em abordar o tema e desta forma avaliar a implementação do Projeto Vida 

no Trânsito na cidade de Aracaju, surgiu exatamente da percepção do aumento vertiginoso do 

número de veículos na referida cidade e seu enorme impacto à saúde e qualidade de vida da 

população da mesma, além do reconhecimento do papel estratégico que possui a Atenção 

Básica e, especificamente a Estratégia de Saúde da Família, na atuação junto aos 

determinantes/condicionantes de comportamentos e atitudes da população frente à diversas 

realidades, inclusive o trânsito e suas consequências.    

 

Esta constatação tornou-se o fio condutor da pesquisa, a qual se baseou nas duas 

questões norteadoras a seguir: 

 Em que medida o setor saúde está se articulando aos demais setores públicos 

para responder as demandas de prevenção e promoção da saúde frente a problemas 

decorrentes dos agravos associados ao transito na cidade de Aracaju?  

                                                             
1 Doutor em segurança de trânsito. Presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito (IST))  
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 A implementação do Projeto Vida no Transito na cidade de Aracaju tem sido 

capaz de impulsionar a participação da Estratégia de Saúde da Família, como porta de 

entrada à rede de atenção a saúde na construção de respostas intersetoriais?  

 

Os números demonstram que a realidade do trânsito e suas manifestações violentas, 

tem se tornado, em um curto espaço de tempo, tema de importantes discussões para diversos 

setores da sociedade, especialmente em termos de saúde pública, e em virtude dos enormes 

impactos sociais, econômicos e emocionais provocados por esse fenômeno, o que vem 

causando grande sofrimento pessoal e coletivo. Além de produzir “altos custos com 

assistência à saúde, com auxílios previdenciários (auxílios-doença e aposentadorias precoces), 

absenteísmo no trabalho, entre outros” (BRASIL, 2006).  

 

 A segurança no trânsito se tornou um problema sério e mundial, a ponto de 

impulsionar o surgimento de uma série de iniciativas em nível global, intitulada ‘Década de 

ações de segurança no trânsito’, encabeçada pela ONU juntamente com a OMS. Dentre tais 

ações, o Projeto Vida no Trânsito, desenvolvido no Brasil, vem se estruturando na perspectiva 

de responder a essa demanda crescente, pois, o país é hoje o quinto do mundo no ranking de 

agravos e mortes associados ao trânsito, sendo que a taxa de óbito por essa causa tem 

crescido, passando de 17,1 para 21,5 por 100 mil habitantes. Dessa forma, os índices de morte 

na circulação viária são bastante superiores aos de países desenvolvidos que giram em torno 

de 8,7 por 100 mil habitantes. Isso representa uma das principais causas de morte prematura 

da população economicamente ativa além dos outros agravos como mutilações ou 

incapacitações (LEMES, 2003).    

 

Segundo o Ministério da Saúde "os acidentes e as violências no Brasil configuram um 

problema de saúde pública de grande magnitude e transcendência, que tem provocado forte 

impacto na morbidade e na mortalidade da população" (BRASIL, 2001). Dados do 

DETRAN/DENATRAN revelam que a violência no trânsito tem atingido patamares 

alarmantes com reflexos à saúde pública, ao ponto de se configurar como um dos maiores 

problemas de saúde do país, sendo as vítimas, na sua grande maioria, jovens e adultos jovens 

entre 15 e 44 anos (COSTA, ALMEIDA, 2005).  
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Devido a essa dimensão, o fenômeno citado coloca o tema violência e especificamente 

violência no trânsito como parte da agenda da saúde pública uma vez que, como já definia a 

OPAS desde 1994, o setor Saúde é o caminho para o onde convergem todas as consequências 

da violência, devido à pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de urgência, 

atenção especializada, reabilitação física, psicológica e assistência social. 

 

A incorporação dos temas Violência e Acidentes, especialmente no trânsito, permite 

ao setor Saúde assumir uma posição importante, juntamente com outros setores e com a 

sociedade civil, na construção da cidadania e da qualidade de vida da população, assumindo 

ainda o seu papel específico, a partir da utilização dos instrumentos que lhe são próprios: as 

estratégias de promoção da saúde e de prevenção de doenças e agravos, bem como das ações 

relativas à assistência, recuperação e reabilitação. (BRASIL, 2001).  

 

Nesta perspectiva, um fator que merece especial destaque e que insere o tema no 

campo da saúde é a possibilidade do trabalho de prevenção dos acidentes, o qual se estrutura 

por meio da formulação de políticas específicas e organização de práticas e de serviços 

peculiares ao setor saúde, e através de ações que atuem sobre fatores de risco, como o uso 

abusivo de álcool e outras drogas, agindo sobre os condicionantes e determinantes da 

violência na lógica da promoção da saúde. 

 

O Projeto Vida no Trânsito é uma das estratégias utilizadas para se alcançar as metas 

propostas pelo programa da Década da ONU, tendo “o Ministério da Saúde”, por meio da 

Área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes, uma divisão da 

Coordenação Geral de Doenças e Agravos não Transmissíveis do Departamento de Análise de 

Situação em Saúde, assumido o mesmo como o modelo de intervenção a ser implantado e 

implementado junto às secretarias de saúde de Estados, do Distrito Federal e de municípios. 

Uma das características do Projeto é promover ações intersetoriais por meio da interação entre 

os setores de saúde, de trânsito, transporte e segurança pública, mas também, em diferentes 

níveis, com as áreas de educação, comunicação, planejamento, ministérios públicos, 

conselhos comunitários, entidades corporativas e outros segmentos da sociedade. 
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O referido Projeto possui como base de atuação dois grandes fatores de risco 

nacionais: ‘beber e dirigir’ e ‘velocidade excessiva e inadequada’, e prevê o desenvolvimento 

de ações de promoção da saúde e cultura de paz no trânsito além de ações de prevenção das 

lesões e mortes causadas por acidentes, gerando oportunidades de colaboração e coordenação 

conjuntas entre as Secretarias estaduais e municipais de Saúde, a Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal e outros setores governamentais e não governamentais buscando fomentar 

ações intersetoriais (CONASS, 2012). 

 

Na cidade de Aracaju, como citado anteriormente, a coordenação desse projeto é feita 

pela Secretaria de Saúde do município, por meio da Coordenação de Promoção da Saúde – 

COPS e do Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes (NUPEVA), ambos ligados à 

Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS). O NUPEVA foi instituído oficialmente em 2011, 

através da Portaria 182/2011, por iniciativa da SMS, em consonância com o Plano Nacional 

de Prevenção das Violências e Acidentes, de acordo com a Portaria 936/2004, que tem por 

intuito favorecer ações para uma melhoria no trânsito desta capital.  

 

A princípio foi estabelecida uma parceria entre Secretaria Municipal de Saúde 

e diversas instituições que integram o Comitê Municipal de Mobilização pela Saúde, 

Segurança e Paz no Trânsito (COMSEPAT). Este último, enquanto órgão consultivo 

temporário, tinha por finalidade ajudar no desenvolvimento de ações de prevenção e controle 

dos acidentes de trânsito, buscando colaborar com a efetiva implementação do Plano Nacional 

de Redução de Acidentes e Segurança no Trânsito na cidade de Aracaju
2
, em consonância 

com o Plano da Década de ações da ONU. 

A cidade de Aracaju aderiu ao Projeto em junho de 2013, sendo coordenado pela 

Secretaria Municipal de Saúde no âmbito da Coordenação de Promoção de Saúde – COPS 

estando atualmente em sua segunda fase de implantação, configurada pela instituição de um 

Comitê Gestor Intersetorial, e Subcomissão de Coleta de Dados para a criação de um sistema 

de informação integrado com os dados relacionados aos acidentes de trânsito na cidade de 

Aracaju.  

 

                                                             

2
 Fonte: http://atencaobasica.org.br/relato/5233#sthash.PNxlu0QM.dpuf. 

http://atencaobasica.org.br/relato/5233#sthash.PNxlu0QM.dpuf
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Algumas formas de intervenção vêm se estruturando ao longo do processo de 

implementação do projeto nesta cidade, as quais já se fazem perceber por meio de ações de 

cunho intersetorial, tendo como exemplos a chamada Blitz Preventiva, a Balada sem álcool, 

campanhas para respeito à faixa de pedestre, realização de palestras e apresentação teatral nas 

escolas, além de já ter sido realizado o I Seminário de Mobilidade Urbana e Segurança 

Pública.
···.

  

 

Para a melhor compreensão do leitor esta dissertação se estruturou de maneira a 

possibilitar uma visão abrangente do conteúdo, iniciando-se pela descrição dos objetivos que 

a nortearam, seguindo-se de um contexto mais generalizado com capítulos e subcapítulos que 

versam sobre o processo de criação do Programa da década estabelecido pela ONU, o qual 

gerou o Projeto Vida no Trânsito no Brasil, até a adesão ao mesmo pela cidade de Aracaju. O 

segundo e terceiro pontos abordados discorrem sobre as politicas públicas de saúde e como 

esse tema trânsito pode e deve ser inserido no âmbito das práticas da Estratégia de Saúde da 

Família de acordo com o que a própria política já preconiza. O quarto capítulo trata sobre a 

metodologia utilizada para este estudo que é a avaliação conhecida como Avaliação útil ou de 

quarta geração. A seguir são apontadas as estratégias operacionais para enfim serem 

apresentados os capítulos sobre a análise dos resultados, e as conclusões às quais conduziu. 

 

2- OBJETIVOS: 

2.1- GERAL: 

 

Avaliar o processo de implantação e implementação do Projeto vida no Transito na 

cidade de Aracaju com foco na participação do setor saúde com ênfase na Estratégia Saúde da 

Família. 
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2.2 - ESPECÍFICOS: 

 

1- Descrever as etapas de estruturação do Projeto Vida no Trânsito em Aracaju 

no âmbito da implantação e gestão do mesmo. 

2- Analisar os processos de implementação com ênfase na intersetorialidade. 

3 - Identificar e discutir limites e possibilidades de atuação da ESF no projeto 

Vida no Trânsito. 

 

2– REFERÊNCIAS TEÓRICAS E PROGRAMÁTICAS . 

 

2.1- TRÂNSITO: A REALIDADE NO BRASIL 

 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) os acidentes de trânsito 

matam em torno de 1,24 milhões de pessoas por ano, em todo o mundo, e deixam entre 20 e 

50 milhões de pessoas feridas. Só no Brasil, em 2011, foi registrado no Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) um total de 43.256 óbitos por Acidentes de Transporte 

Terrestre (ATT)
3
. (SILVA ET AL, 2013). 

 

Foi a partir de 2009 com a divulgação do Relatório Mundial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

sobre o Estado da Segurança Viária, produzido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

juntamente com a realização da primeira Conferência Global de Ministros para a Segurança 

no Trânsito que a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o período de 2011-

2020 como a Década de Ações para a Segurança no Trânsito. (SILVA ET AL, 2013). 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Diante do exposto, visualiza-se o quanto a segurança no trânsito é um problema atual, 

sério e mundial, e absolutamente urgente no Brasil. Nossos índices de fatalidade na circulação 

                                                             
3 Códigos V01a V89 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde – 

Décima Revisão (CID-10) 
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viária são bastante superiores aos dos países desenvolvidos e representam uma das principais 

causas de morte prematura da população economicamente ativa. Para reduzirem-se as 

ocorrências e ser implementada a civilidade no trânsito, é preciso tratá-lo como uma questão 

multidisciplinar que envolve problemas sociais, econômicos, laborais e de saúde, onde a 

presença do Estado de forma isolada e centralizadora não funciona. (DENATRAN, 2004) 

 

O Brasil é reconhecidamente um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito. 

Somente entre 1996 e 2010, mais de meio milhão de mortes por acidentes de trânsito foram 

registradas. Entre os anos 2000 e 2010 a taxa de óbito por essa causa passou de 17,1 para 21,5 

por 100 mil habitantes, registrando uma pequena queda apenas no ano de 2009 

(WAISELFISZ, 2012; CAMPOS 2014). Segundo dados do Sistema de Informação de 

Mortalidade – (SIM) o Brasil registrou, em 2010 quase 43.000 mortes decorrentes de 

acidentes de transporte terrestre. Há dados que indicam uma taxa de mortalidade ainda maior. 

Segundo Neto et al (2013) a taxa de mortalidade por acidente terrestre (ATT) em 2010 chegou 

a 22,5/100 mil hab. Esta taxa supera em muito à dos países desenvolvidos, a qual gira em 

torno de 8,7/100 mil hab. 

 

Diante desta realidade o país foi incluído no programa Road Safety in Ten Countries 

(ou “RS-10”), voltado à redução das mortes e lesões causadas no trânsito em 10 países. Este 

programa está inserido no contexto internacional de mobilização para o alcance da meta da 

Década de Ações para a Segurança no Trânsito 2011- 2020, decretada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas. O Brasil, juntamente com mais nove outros países, a saber: Índia, China, 

Estados Unidos, Rússia, Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito (OMS, 2009), fazem 

parte de um investimento realizado pela Fundação Bloomberg e coordenado em nível mundial 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e suas agências regionais
4
. Tal investimento tem 

o intuito de favorecer a implantação das estratégias necessárias para alcançar as metas 

propostas pelo programa. (NETO ET AL 2013).  

 

O critério de escolha destes países foi a taxa de incidência de mortalidade por 

acidentes de trânsito e suas consequências, e os fatores de risco aos quais estes estão 

submetidos. Juntas, tais nações respondem por aproximadamente 600 mil mortes por ano. 

Aqui no Brasil a implementação deste programa está tomando forma por meio de uma 

                                                             
4
 Grupo Técnico de Parceiros do Projeto Vida no Trânsito 
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iniciativa conhecida por Projeto Vida no Trânsito, o qual tem como objetivos desenvolver 

ações de segurança no trânsito em função da sua alta taxa de mortalidade vinculada a 

acidentes nas estradas (AZEVEDO, PELICIONI, WESTPHAL, 2012). 

 

Na estruturação deste Projeto as ações voltadas à redução da morbimortalidade no 

trânsito recorrem a uma estratégia denominada Estratégia de Pro atividade e Parceria (EPP) 

desenvolvido pela ONG parceira Global Road Safety Partnership (GRSP) e que preconiza um 

contexto de intersetorialidade por meio da interação de órgão gestores dos setores de saúde, 

trânsito, transporte e segurança pública, mas, também, em diferentes níveis, as áreas de 

educação, comunicação, planejamento, ministérios públicos, conselhos comunitários, 

entidades corporativas e outros segmentos da sociedade
5
.  

 

O compromisso do Governo Brasileiro em desenvolver esse Projeto que se propõe a 

ser um conjunto de medidas que visam a contribuir para a redução das taxas de mortalidade e 

lesões por acidentes de trânsito no país, através da implementação de ações de fiscalização, 

educação, saúde, infraestrutura e segurança veicular, a curto, médio e longo prazo, tem como 

propósito enfrentar a grave situação dos acidentes de trânsito, a partir de ações nacionais, 

estaduais e municipais, além do intuito de promover os preceitos de promoção da saúde 

voltada à mobilidade urbana junto aos setores responsáveis pelo espaço/ambiente de 

circulação; Promover e garantir o cuidado e a atenção integral às vítimas, além de fortalecer a 

intersetorialidade entre os órgãos de saúde e trânsito (Ministério das Cidades, 2010)
6
.  

 

O Projeto é mais uma estratégia dentro do conjunto de intervenções que farão parte do 

Plano Nacional da ‘Década de Ações de Segurança Viária’ decretada pela ONU. (SILVA ET 

AL, 2013). 

 

2.2- PROJETO VIDA NO TRÂNSITO EM ARACAJU 

Em 2011, iniciou-se a implantação do Projeto Vida no Trânsito como projeto piloto 

em cinco capitais escolhidas a partir de seus índices de agravos produzidos pelo trânsito, a 

saber: Belo Horizonte-MG; Campo Grande- MS; Curitiba-PR; Palmas-TO; e Teresina-PI. 

                                                             
5 http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=2118:sobre-projeto&catid=1249:bra-vida-no-

transito-principal&Itemid=787 

6 Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito 

http://www.grsproadsafety.org/
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Aracaju, capital do Estado de Sergipe, integrou-se a esse projeto por adesão, em Junho de 

2013, segundo diretrizes do CONASS.  

 

Nesta cidade a coordenação desse projeto é feita pela Secretaria de Saúde do 

município, por meio da Coordenação de Promoção da Saúde – COPS e do Núcleo de 

Prevenção de Violência e Acidentes (NUPEVA), ambos ligados à Diretoria de Vigilância em 

Saúde (DVS).  

 

O NUPEVA foi instituído oficialmente em 2011, através da Portaria 182/2011, por 

iniciativa da SMS, em consonância com o Plano Nacional de Prevenção das Violências e 

Acidentes, de acordo com a Portaria 936/2004, que tem por intuito favorecer ações para uma 

melhoria no trânsito desta capital. 

 

Inicialmente, foi estabelecida uma parceria entre Secretaria Municipal de Saúde 

e diversas instituições que integram o Comitê Municipal de Mobilização pela Saúde, 

Segurança e Paz no Trânsito (COMSEPAT). Este, por sua vez tornou-se um órgão consultivo 

intersetorial temporário do PVNT, com a finalidade de ajudar no desenvolvimento de ações 

de prevenção e controle dos acidentes e agravos do trânsito, buscando colaborar com a efetiva 

implementação do Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança no Trânsito na 

cidade de Aracaju
7
, em consonância com o Plano da Década de ações da ONU. 

 

A cidade de Aracaju passa a fazer parte das ações do PVNT em virtude do caráter 

epidêmico que o trânsito e seus agravos vêm tomando nessa capital devido ao aumento 

vertiginoso do número de veículos na cidade e seu enorme impacto à saúde e qualidade de 

vida da população da mesma. A cidade de mais de 600.000 habitantes, conta hoje com uma 

frota de veículos de aproximadamente 264.168, o que representa, proporcionalmente, um 

carro a cada dois habitantes. Sem contar que Sergipe ocupa hoje, segundo a Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM), o primeiro lugar em acidentes de moto no país, com uma 

média de 17, 2 acidentes por 10.000 motocicletas. 

  

                                                             

7
 Fonte: http://atencaobasica.org.br/relato/5233#sthash.PNxlu0QM.dpuf. 

http://atencaobasica.org.br/relato/5233#sthash.PNxlu0QM.dpuf
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Em Janeiro de 2014 o Ministério da Saúde, através da portaria 183, estabelece uma 

regulamentação do repasse financeiro para os serviços estratégicos de vigilância em saúde por 

meio de transferência fundo a fundo via PAB variável segundo os critérios de financiamento, 

monitoramento e avaliação. Sendo que o Estado de Sergipe recebe mensalmente R$ 21.000 e 

a cidade de Aracaju R$ 17.000. 

 

Atualmente o Projeto Vida no Trânsito se encontra em sua segunda fase de 

implementação, e visa à criação de um sistema de informação para os dados relacionados aos 

acidentes de trânsito na cidade de Aracaju. Segundo orientação do Ministério da Saúde esse 

sistema a ser criado deverá conter informações integradas de diversas instâncias que atuem 

junto ao trânsito, tais como SMTT, SAMU, DETRAN, PRF
8
, e para viabilizar esse processo 

foi promulgado o decreto 5022 de 28 de outubro de 2014 que institui o Comitê Gestor 

Intersetorial. 

 

O comitê supracitado é composto por 10 membros nomeados por ato da Secretaria 

Municipal de Saúde a partir da indicação dos setores representantes. De acordo com o decreto 

o comitê deve ser composto pelos um representante de cada instância, a saber: Poder Público 

Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Conselho Municipal de Saúde, 

Poder Público Estadual, Secretaria de Estado da Saúde, Fundação Hospitalar de Sergipe, dois 

da Polícia Militar de Sergipe, Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-SE), Liga 

Acadêmica de Trauma da Universidade Federal de Sergipe (LITRAUMA). 

 

Paralelo à estruturação desse comitê está sendo instituída uma Subcomissão de Coleta 

de Dados, Análise e Gestão da Informação
9
que terá por função estruturar uma base de dados 

que seja capaz de integrar os bancos de dados de diversas instituições como SMTT, SAMU, 

DETRAN, PRF entre outros, com o intuito de apresentar dados mais qualificados de forma a 

que se planejem ações mais diretivas e eficazes. 

                                                             
8 Fonte: http://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=60765 
9
 idem 



22 
 

 Faz-se mister entender que a instituição desse comitê destitui o COMSEPAT da 

posição de órgão consultivo oficial do PVNT, entretanto, o mesmo continua com sua 

importância no planejamento e intervenção junto ao que preconiza o Projeto. 

 

Algumas formas de intervenção já vêm se estruturando ao longo do processo de 

implementação do projeto nesta cidade, embora ainda de forma muito setorial, sem um 

envolvimento formal da Saúde, a partir do PVNT, ou um planejamento de cunho intersetorial, 

tendo como exemplos a chamada Blitz Preventiva, a Balada sem álcool, campanhas para 

respeito à faixa de pedestre, realização de palestras e apresentação teatral nas escolas, além de 

já ter sido realizado o I Seminário de Mobilidade Urbana e Segurança Pública.
10

 

 

3 - TRÂNSITO E SAÚDE 

 

O tema violência não é um assunto novo na agenda de discussões da saúde pública, já 

em 1993 a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) declarava que “a violência, pelo 

número de vítimas e a magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um 

caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública em vários países” (MINAYO 

2007, 1261 (3)), devendo, portanto, ser considerada como uma prioridade de saúde pública, 

pois ameaça o desenvolvimento dos povos, afeta a qualidade de vida e desgasta o tecido 

social (OPAS, 1994) 

 

Ainda segundo a OPAS (1994, p. 9), “o setor Saúde constitui a encruzilhada para onde 

confluem todos os corolários da violência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre os 

serviços de urgência, atenção especializada, reabilitação física, psicológica e assistência 

social”.  

 

                                                             
10

 : http://atencaobasica.org.br/relato/5233#sthash.PNxlu0QM.dpuf 

http://atencaobasica.org.br/relato/5233#sthash.PNxlu0QM.dpuf
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Dessa forma entende-se que já há muito o fenômeno da violência tem sido percebido, 

em suas várias formas de manifestação, como um importante fator de risco à saúde, inclusive 

no que se refere aos agravos produzidos pelo trânsito, enquanto uma das manifestações dessa 

violência que mais cresce. 

  

Em relação a esse contexto do trânsito, Leme (2003), aponta para uma característica 

peculiar e importante desse fenômeno, que se refere, nesse âmbito, à rapidez com que se passa 

da saúde para a doença. Sendo, possivelmente, maior e mais imprevisível do que em todas as 

outras circunstâncias de risco que a vida cotidiana oferece. Percebe-se daí que a violência no 

trânsito merece atenção bastante especial uma vez que apresenta uma relação direta com os 

serviços de saúde.  

 

3.1- O PAPEL DO SETOR SAÚDE 

 

Segundo o CONASS
11

 (2008), a compreensão da violência implica abordá-la e 

percebê-la, também, como um problema prioritário de saúde, desta forma, o fenômeno 

trânsito, é entendido como uma manifestação significativa dessa violência, vinculando-se 

diretamente ao “conceito ampliado de saúde, o qual abrange não só as questões médicas e 

biomédicas, mas também aquelas relativas a estilos de vida e ao conjunto de condicionantes 

sociais, históricos e ambientais” (BRASIL, 2000, p 427 (2)). Sem contar que o setor saúde 

acaba sendo o destino para onde são direcionadas todas as vítimas de violências e acidentes, 

inclusive de trânsito. 

 

O Programa de Redução da Morbimortalidade por Acidente de Trânsito corrobora 

com a afirmação acima apontando que a aproximação da realidade do trânsito com o setor da 

saúde se dá à medida que os acidentes de trânsito geram (...) “elevado percentual de 

internação, além de altos custos hospitalares, perdas materiais, despesas previdenciárias e 

grande sofrimento para as vítimas e seus familiares” (BRASIL/2002). 

                                                             
11 Observatório da Violência: Articulação Intersetorial de Registros dos Serviços de Atenção a Pessoas Vítimas 
de Acidentes e Violências na Bahia” - CONASS documento nº. 16 
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Segundo o Serviço de Vigilância Epidemiológica das Causas Externas
12

: 

 

“Violência (...) não é, em si, uma questão de saúde. Transforma-se em 

problema para a área, porque afeta a saúde individual e coletiva e exige, para a sua 

prevenção e tratamento, formulação de políticas específicas e organização de 

práticas e de serviços peculiares ao setor. Ela se torna um tema desse campo: 1) pelo 

impacto que provoca na qualidade de vida das pessoas; pelas lesões físicas, 

psíquicas, espirituais e morais que acarreta; e pela exigência de atenção de cuidados 

dos serviços médicos e hospitalares; 2) porque faz parte das preocupações quando se 

trabalha o conceito ampliado de saúde.” (s/d) 

 

 

 

Ainda segundo o mesmo documento, abordar o fenômeno trânsito enquanto problema 

de saúde, é algo que está vinculado ao conceito de promoção da saúde, no sentido de uma 

busca por “promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes, como, modos de viver, condições de 

trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais” 

(BRASIL, 2010, p. 17). Ou seja, está relacionado à necessidade de se levar em conta o 

ambiente e o estilo de vida assim como a participação comunitária para o avanço do processo 

de construção de uma vida saudável.  

 

A construção e legitimação deste conceito ocorrem, principalmente, por meio da 

Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS), a qual apresenta os principais pressupostos 

que devem fundamentar as diretrizes de ação ligadas a essa estratégia. Segundo tal política, 

Promoção da Saúde se configura como: 

 

“(...) uma estratégia de articulação transversal na qual se confere 
visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e às diferenças 

entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso país, visando à criação 

de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam 

radicalmente a equidade e incorporem a participação e o controle social na gestão 

das políticas públicas” (BRASIL 2010, p. 12). 

 

 

                                                             
12 Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP, Vigilância Epidemiológica Das Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

– DANT, Vigilância Epidemiológica Das Causas Externas 
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Nesse âmbito o grande desafio se encontra na construção de uma política 

“transversal”, que seja integrada e ao mesmo tempo intersetorial, favorecendo o diálogo entre 

os mais diversos campos contidos no setor sanitário, além dos setores privados e não 

governamentais e a sociedade em geral. É o que se pode chamar de rede de 

corresponsabilidade, em prol da qualidade de vida da população (BRASIL, 2010). 

 

No que tange ao Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

 “a estratégia de promoção da saúde é retomada como uma possibilidade de 

enfocar os aspectos que determinam o processo saúde-adoecimento em nosso País, 

como por exemplo: violência, desemprego, subemprego, falta de saneamento básico, 

habitação inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à educação, fome, 

urbanização desordenada, qualidade do ar e da água ameaçada e deteriorada; e 

potencializam formas mais amplas de intervir em saúde” (BRASIL, 2010, p. 10). 

 

Entretanto, a questão da Promoção da Saúde também está atrelada a outra questão 

muito importante que é a Prevenção, sendo esta definida como: 

 

“intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, 

reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. A base do discurso 

preventivo é o conhecimento epidemiológico moderno; seu objetivo é o controle da 

transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas ou 

outros agravos específicos. Os projetos de prevenção e de educação em saúde 

estruturam-se mediante a divulgação de informação científica e de recomendações 

normativas de mudanças de hábitos” (CZERESNIA, 2003, p. 4). 
 

 

 

Diante do exposto, percebe-se o quanto as estratégias de Promoção e Prevenção em 

saúde são importantes e complementares, pois é por meio destas que “o Ministério da Saúde 

estabelece sua participação juntamente com a sociedade civil e outros setores, na discussão e 

busca de resolução dos problemas”, (...) “adequando as ações relativas à assistência, à 

recuperação e à reabilitação das vítimas de alguma forma de violência” (BRASIL, 2002), o 

que se dá por meio das diversas políticas públicas que entram em vigor.  
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3.1.1- POLITICAS PÚBLICAS E AS POLÍTICAS EM SAÚDE:  

 

A construção de uma política pública é um processo longo e que envolve diversos 

setores da sociedade, e para que a mesma alcance um grau de efetividade tudo depende da 

forma que é elaborada, gerenciada; depende dos atores e contextos sociais envolvidos.  

 

Caldas e Amaral (2008, p. 5) definem as Políticas Públicas como sendo “a totalidade 

de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para 

alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público”. 

  

Segundo Teixeira (2002) as políticas públicas traduzem, no seu processo de 

elaboração e implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder 

político, além de refletirem os conflitos e pressões sociais que se estabelecem em um 

momento histórico.  

 

De acordo com o mesmo autor: 

 

 “as políticas públicas visam responder a demandas, principalmente dos 

setores marginalizados da sociedade, considerados como vulneráveis. Essas 

demandas são interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas influenciadas por 

uma agenda que se cria na sociedade civil através da pressão e mobilização social.” 
(TEIXEIRA, 2002 p. 3).  

 

 

 

Dessa forma, alguns questionamentos, no âmbito de como é elaborada essa agenda ou 

em que pressupostos se baseia, podem ser fomentados, sendo apontadas por Souza (2006, p. 

11) três possíveis respostas aos mesmos: 

 

“A primeira focaliza os problemas, isto é, problemas entram na agenda 

quando assumimos que devemos fazer algo sobre eles. O reconhecimento e a 

definição dos problemas afeta os resultados da agenda. A segunda resposta focaliza 

a política propriamente dita, ou seja, como se constrói a consciência coletiva sobre a 

necessidade de se enfrentar um dado problema. Segundo esta visão, a construção de 

uma consciência coletiva sobre determinado problema é fator poderoso e 

determinante na definição da agenda. (...) A terceira resposta focaliza os 
participantes, que são classificados como visíveis, por exemplo, políticos, mídia, 

partidos, grupos de pressão, etc. e invisíveis, tais como acadêmicos e burocracia.” 
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“As políticas públicas são um processo dinâmico, com negociações, pressões, 

mobilizações, alianças ou coalizões de interesses” (TEIXEIRA, 2002). Sua formulação e 

estruturação ocorrem por meio de estágios, os quais perpassariam pela “definição de agenda, 

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e 

avaliação” (SOUZA, 2006, p 10). 

 

Todavia, essa agenda estruturada “pode refletir ou não os interesses dos setores 

majoritários da população, fato este que está ligado ao grau de mobilização da sociedade civil 

para se fazer ouvir e ao grau de institucionalização de mecanismos que viabilizem sua 

participação”(SOUZA, 2006 p 5). Como o poder é uma relação social que envolve vários 

atores com projetos e interesses diferenciados e até contraditórios, há necessidade de 

mediações sociais e institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, 

as políticas públicas possam ser legitimadas e obtenham eficácia” (TEIXEIRA 2002, p 2). 

 

Nesse âmbito, Caldas e Amaral (2008) postulam que haveria basicamente dois tipos de 

atores no processo de discussão, criação e execução das Políticas Públicas, “os ‘estatais’ 

(oriundos do Governo ou do Estado) e os ‘privados’ (oriundos da Sociedade Civil)”. E seria 

nesse espaço, permeado por tais grupos de atores, onde essa mediação e negociação se 

estabeleceriam gerando uma relação dialógica e capaz de formalizar mudanças concretas que 

favorecessem a ambos os lados.  

 

Outro ponto importante apontado por Teixeira (2002) diz respeito às diferentes 

configurações que as políticas públicas podem apresentar de acordo com os papéis sociais que 

assumam. Pode-se falar em políticas públicas “distributivas, quando estas visam distribuir 

benefícios individuais;” tem um caráter clientelista, (as políticas assistencialistas). Há as 

redistributivas que procuram “redistribuir recursos entre os grupos sociais no intuito de gerar 

certa equidade, e para isso acabam por retirar recursos de um grupo para beneficiar outros, o 

que provoca conflitos”, (as políticas previdenciárias podem ser exemplos deste fato). Por fim 

o autor aponta para a dimensão regulatória, a qual visa a definir regras e procedimentos que 

regulem comportamento dos atores para atender interesses gerais da sociedade, não visariam 

benefícios imediatos para qualquer grupo. Neste âmbito se encontraria a Política de Trânsito e 

suas variações, um dos objetos do estudo em questão. 
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Alguns pontos dificultam o estudo das políticas públicas. Um deles é a globalização, a 

qual torna o processo de formulação destas políticas mais complexo, uma vez que há uma 

relativização das fronteiras e limites que separam interesses de diversas nações e culturas, e 

passam a entrar em jogo agora, em cada país, além dos interesses locais, interesses 

internacionais representados por forças sociais com um forte poder de interferência nas 

decisões (TEIXEIRA, 2002 p. 4).  

 

Outro fator importante diz respeito à predominância do neoliberalismo, através do qual 

o caráter das políticas se modifica. Isso ocorre porque a ideologia neoliberal preconiza uma 

redução da intervenção do Estado, em função do livre funcionamento do mercado, 

funcionamento esse ao qual é atribuído o equilíbrio social, e onde há um mínimo de ação 

deste Estado. É sabido que uma política pública requer a intervenção estatal em várias áreas 

de atuação dos indivíduos, sendo que um Estado fragilizado perde poder de atuação e 

implementação das políticas que ficam à mercê dos interesses de determinados grupos. Isso 

acaba por gerar a necessidade de uma reconfiguração dessas forças com consequências à 

própria estruturação e aplicação do que é preconizado (TEIXEIRA, 2002). 

 

Não obstante essa problemática as políticas públicas são de fundamental importância, 

pois repercutem na economia e nas sociedades, interferindo nas inter-relações entre Estado, 

política, economia e sociedade (SOUZA, 2006, p. 6). 

 

“Pode-se, então, resumir Política Pública como o campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação e, quando necessário, 

propor mudanças no rumo ou curso dessas ações”. “A formulação de políticas públicas 

constitui-se no estágio em que os governos traduzem seus propósitos em programas e ações 

que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p. 7), daí que, depois 

de desenhadas e formuladas, essas políticas desdobram-se em planos, programas, projetos, 

bases de dados ou sistema de informação e pesquisas, que, quando postas em ação, são 

implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação (SOUZA, 

2006,) Como é o caso em questão da realidade do Projeto Vida no Trânsito e suas relação 

com a PNAB, a PNPS, a PNT, e seus desdobramentos. 
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3.1.2- POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB) E POLÍTICA 

NACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE (PNPS) 

 

Os conceitos citados acima são partes importantes da estruturação das Políticas de 

Saúde brasileiras. São elementos básicos que constituem o alicerce do nosso sistema de saúde 

e que hoje são fundamentais dentro da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da 

própria Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS). 

 

Segundo a PNPS “a saúde, é uma produção social e com múltiplas determinações, daí 

que a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção se faz necessária” 

(BRASIL, 2010, p 12). Dessa maneira a produção de saúde também se torna produção de 

subjetividade. Ou seja, a produção da saúde entende o sujeito enquanto participante de tal 

processo. Essa afirmação encontra respaldo na própria definição de Atenção Básica: 

 

“conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange a 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades.” (BRASIL, 2012, p 19). 

 
 

“A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, complexidade, 

integralidade, e inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e 

tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 

possibilidades de viver de modo saudável” (BRASIL, 2007). Sendo assim, “ao perceber o (...) 

sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, busca produzir uma atenção integral” 

(BRASIL, 2012, p. 20). 

 

 

Diante disto, a Saúde da Família, que é entendida como uma estratégia de reorientação 

do modelo assistencial, é a porta de entrada para a rede e como tal deve ser o contato 

preferencial dos usuários, e o mais fomentado. Essa posição confere a esta estratégia um 

caráter bastante peculiar, pois possibilita uma maior proximidade com a comunidade e com o 

usuário, favorecendo um acesso universal e continuo aos serviços de saúde e, em algumas 

circunstâncias, mais rápido. Isso se dá pelo caráter de descentralização e “capilaridade” do 
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sistema, o qual favorece uma melhor e maior presença junto aos sujeitos. “As Unidades 

Básicas de Saúde, instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem, 

desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de 

qualidade”. (BRASIL, 2012, p 11).  

 

Essa realidade expressa nos preceitos apontados acima favorece a percepção da 

importância da interface entre Política de Atenção Básica e Política de Promoção de Saúde, 

para a consecução do que é preconizado por esta última, em seus vários âmbitos, inclusive no 

que concerne ao tema trânsito, foco deste trabalho. “O entrelaçamento dessas duas políticas 

vai ocorrer no campo das práticas, nos municípios e nas equipes de APS, como já se tem 

demonstrado nas experiências em curso no país” (CONASS, 2007, p 23). 

 

3.1.3 -A SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A Política de Atenção Básica é operacionalizada no Brasil por meio de “uma 

estratégia nacional prioritária, que é a Saúde da Família de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2007).  Esta estratégia se apresenta como uma 

reorientação para a atuação de todo o sistema de saúde. Um projeto estruturante que tem por 

função provocar uma transformação interna ao próprio sistema, com vistas à reorganização 

das ações e serviços de saúde (BRASIL, 1997). Isto por meio da prestação de uma assistência 

pautada nos princípios da universalidade, equidade, integralidade e participação social. Dessa 

forma, a Estratégia Saúde da Família configura-se como espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de práticas promotoras de saúde. (SILVA, RODRIGUES, 2010 p 768). 

 

Ainda segundo os mesmos autores (2010, p 763), “a ESF propõe a prestação de uma 

assistência que vá além do corpo biológico e que seja capaz de alcançar os seres humanos em 

sua complexidade e integralidade”. Desta feita suas ações devem ultrapassar os muros das 

unidades de saúde e atingir o contexto histórico, social, cultural, político e econômico dos 

indivíduos ou coletivos, no sentido de promover a saúde dos mesmos. Nesse âmbito, “a 

organização da atenção e do cuidado deve criar mecanismos de mobilização e participação 

com os vários movimentos e grupos sociais, através da construção de parcerias” (SILVA, 

RODRIGUES, 2010 p 763). 
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Essas diretrizes apontam para o caráter inovador da estratégia de saúde da família, a 

qual já possui em sua origem esse potencial de transformação. Contudo, mesmo tendo em seu 

cerne esse caráter de inovação, percebe-se um possível arrefecimento desta capacidade ao se 

analisar certas práticas das equipes de saúde que continuam por perpetuar modelos 

tradicionais de atuação focados em uma visão arcaica do processo saúde doença caracterizada 

por intervenções verticalizadas e pouco preocupadas com o desenvolvimento da autonomia 

dos sujeitos (CARNEIRO, SOUZA ET AL, 2012), enquanto que é cada dia mais premente 

uma visão ampliada de tal processo e que favoreça uma perspectiva multicausal do mesmo. 

Tal entendimento possibilita que a própria intervenção sobre ele seja diferenciada e pautada 

em uma ação intersetorial que fortaleça a participação da sociedade, gerando um 

empoderamento da mesma, além de favorecer autonomia nos sujeitos envolvidos. 

 

Entretanto, embora a ESF, como mencionado anteriormente, ocupe um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento de ações intersetoriais no campo da promoção da saúde, 

essas práticas ainda são pouco evidentes. As experiências identificadas são pontuais, 

esporádicas e desprovidas de um planejamento sistemático. Enquanto proposta inovadora em 

processo de construção, a intersetorialidade já alcançou alguns avanços, mas muitos desafios 

ainda estão sendo enfrentados para operacionalizar essa estratégia que, em alguns casos, 

contraria interesses hegemônicos. (SILVA, RODRIGUES, 2010 p. 766 – 768). 

 

Alguns pontos importantes são levados em consideração por Silva e Rodrigues (2010) 

em relação às práticas e ações intersetorias dentro da ESF. Para os mesmos um dos entraves 

do processo se encontra no âmbito conceitual, ou seja, o entendimento errôneo do que 

significa intersetorialidade. Segundo tal pressuposto “intersetorialidade, é entendida como 

responsabilidade individualizada, a partir das demandas individuais dos usuários. Desta 

forma, se identifica a intersetorialidade como um processo de trabalho penoso e solitário” 

(SILVA; RODRIGUES, 2010, p. 766). 

 

Outra perspectiva importante pontuada pelos autores chama a atenção para um tipo de 

prestação de serviços que fragiliza a atuação da ESF por se estruturar sobre um alicerce 

assistencial-curativista ou, no máximo, preventivista. Daí que as práticas de promoção da 

saúde se tornam incipientes, favorecendo um reconhecimento limitado do potencial de 



32 
 

intervenção da ESF junto aos determinantes sociais do processo saúde-doença. (SILVA; 

RODRIGUES, 2010 p. 766) 

 

Assim, a ESF, como estruturante da atenção básica, traz aos trabalhadores de saúde o 

desafio de rever suas praticas diante do paradigma de produção social da saúde. Torna-se 

fundamental investir na formação de profissionais capacitados para lidar com esse objeto 

ampliado, para aprimorar os instrumentos de trabalho em saúde e buscar a intersetorialidade. 

(SILVA, RODRIGUES, 2010, p. 766) 

 

Tendo-se por base a Declaração de Alma-Ata é possível visualizar como a mesma foi 

suficientemente clara ao indicar que a conquista do mais alto grau de saúde exige a 

intervenção de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde (MS, 2002) 

 

Diante disso a busca de uma ação mais integradora entre os vários setores da 

administração pública juntamente com a participação social, pode ser um elemento importante 

no trabalho das equipes, especialmente no que concerne à atuação das Equipes de Saúde da 

Família. E, como consequência de sua visão ampliada do processo saúde/doença, os 

profissionais da USF deverão atuar como catalisadores de várias políticas setoriais, buscando 

uma ação sinérgica. Daí que, saneamento, educação, habitação, segurança e meio ambiente se 

apresentam como algumas das áreas que devem estar integradas às ações da USF, sempre que 

possíveis.  (BRASIL, 1997).  

 

Desta maneira, a intersetorialidade, concebida como estratégia de envolvimento de 

múltiplos atores, organizados em torno de um objetivo comum, no que se refere ao fenômeno 

do trânsito, implica no estabelecimento de parcerias, com responsabilidades compartilhadas 

nas ações de prevenção e de promoção da redução da morbimortalidade por acidentes de 

trânsito, configurando-se como uma importante e eficaz forma de trabalho neste campo 

ampliado da saúde (BRASIL, 2010). 

 

O que é possível perceber é que, diante das soluções de intervenção propostas pelo 

Ministério da Saúde, de forma especial na Portaria MG/MS 737 de 2001, as questões de 
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prevenção, educação e promoção de saúde despontam como meios importantes para 

fortalecimento da capacidade dos indivíduos, das comunidades e da sociedade em geral para 

desenvolver, melhorar e manter condições e estilos de vida saudáveis. Isso perpassaria pela 

criação de ambientes saudáveis, a reorganização dos serviços de saúde, o reforço da ação 

comunitária e o desenvolvimento de aptidões pessoais. Neste sentido, no que diz respeito às 

atuações ligadas ao trânsito, as prioridades seriam as medidas preventivas, abrangendo desde 

as medidas inerentes à promoção da saúde, e aquelas voltadas a evitar a ocorrência de 

violências e acidentes, até aquelas destinadas ao tratamento das vítimas.  

 

"Na educação em saúde temos uma organização sistemática das ações 

educativas e o foco no comportamento saudável, enquanto a promoção de saúde 

transcende essa dimensão comportamental individual e parece dar mais ênfase às 

dimensões sociais. É o foco nos ambientes que estimulam comportamentos 

saudáveis, procurando tornar mais fácil tal opção... “A educação em saúde estaria 
para a redução de acidentes e danos assim como a promoção da saúde estaria para a 

redução de riscos”. (FILHO in CFP, 2010, p. 169-170). 

 

Abre-se aqui uma observação sobre o Programa Saúde na Escola (PSE) enquanto uma 

via importante de intervenção no âmbito da promoção e prevenção, tendo “por objetivo a 

atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público básico, (...) 

sendo uma ação intersetorial de responsabilidade compartilhada entre as equipes de saúde da 

Atenção Básica e Educação”. Entre suas funções pode-se citar a avaliação clínica e 

psicossocial, visando à promoção da saúde ambiental e o desenvolvimento sustentável, a 

cultura de paz e prevenção das violências, entre outras coisas
13

. 

 

Contudo, embora a intersetorialidade seja um dos pressupostos das politicas 

relacionadas à promoção da saúde, percebe-se a existência de muitos entraves no 

estabelecimento dessa relação intersetorial, dentre eles, o despreparo político e técnico de 

gestores e profissionais da saúde para assumir ações nesse âmbito além de questões de ordem 

administrativa que dificultam a execução de ações integradas. Tal despreparo pode conduzir, 

entre outras coisas, ao não reconhecimento de alguns dos temas das políticas como de 

responsabilidade premente da Saúde Coletiva. Além disso, permanecem em muitas das 

agendas das políticas, decisões centralizadas que impedem a participação da comunidade e 

                                                             
13

 http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade05/unidade05.pdf 

http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade05/unidade05.pdf
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discussões voltadas aos problemas ligados às realidades locais, cujas soluções exigem 

intervenções intersetoriais e criativas (AZEVEDO, PELICIONI, WESTPHAL, 2012). 

 

Na verdade, o que se pode inferir é que, a rede identificada, não tem se articulado 

intersetorialmente, caracterizando-se, portanto, como uma rede multisetorial. Esta constatação 

fundamenta-se no fato de que a maioria das ações e serviços prestados são planejados por um 

único setor ou equipamento social para serem aplicadas junto a outros. No processo de 

planejamento e aplicação não tem sido feita uma discussão horizontal acerca do que cada um 

tem a contribuir (SILVA, RODRIGUES, 2010 p 768). 

 

Outro ponto importante refere-se à questão da intrassetorialidade na saúde, dessa 

maneira, como falar de ações intersetoriais junto a outras entidades, como as relacionadas ao 

trânsito, por exemplo, se dentro do próprio campo da saúde há setores que não estabelecem o 

diálogo e troca de saberes, não participando com isso dessa e de outras discussões.  

 

Essa pode ser uma das razões pelas quais a atuação da Estratégia de Saúde da Família 

acabe por ser subestimada em seu potencial de alcance junto à comunidade na formação de 

estilos de vida mais saudáveis e na construção de autonomia através do empoderamento social 

que conduz a uma responsabilização. Principalmente no caso em questão, no que concerne a 

esse problema tão atual e emblemático da saúde, que é o trânsito, por conta de seus agravos e 

caráter epidêmico.  

 

Este pressuposto pode ser percebido ao serem observadas, cuidadosamente, as 

diretrizes delimitadas para a atuação do setor saúde e consequentemente da Estratégia de 

Saúde da Família junto ao tema trânsito, como cita o texto de Azevedo, Pelicioni, Westphal 

(2012, p 12), “A pressão da área da saúde e dos usuários deve ser para que se mantenha o 

controle do trânsito por meio de seus órgãos competentes, bem como o uso do bafômetro de 

forma regular e sistematizada em todo o país, o que não vem ocorrendo”. 

 

Embora não desmerecendo a importância dessa ação, pois de fato, a política baseada 

na Lei 11.705/2008 e sua atualização Lei 12.760/2012, tem apresentado resultados positivos, 
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com “queda, em média, de 6,2% nos índices de mortes no trânsito, em todo o país, o que se 

advoga, entretanto, é uma possível percepção muito reduzida e simplista do nível de 

abrangência da atuação do setor Saúde e da ESF, inclusive no que se refere às intervenções 

junto ao fenômeno do trânsito.  

 

Esses dados apontam para um resultado positivo em relação à política em questão. 

Contudo, um ponto de reflexão surge em meio às suas configurações, e se refere ao fato das 

intervenções preconizadas para a Saúde parecerem privilegiar somente o caráter fiscalizador e 

punitivo associado ao processo, como é possível ver no que é preconizado pela OMS ao se 

referir aos problemas relacionados ao trânsito e seus agravos, como aponta Salgado  et al 

(2012,  p. 975): 

 

“(...) a imposição, na legislação de trânsito, de limites ao teor de álcool 

permitido no sangue dos motoristas – medida aplicada em todo o mundo – é eficaz 

na prevenção da associação entre álcool e direção. Mas não deve ser a única. 

Segundo a OMS, outras medidas devem somar-se a ela: o monitoramento por meio 

de pesquisa (randomizada e com teste de bafômetro), a contínua fiscalização pelas 

autoridades de trânsito (principalmente nos horários e locais mais prevalentes), a 
ágil aplicação das medidas punitivas, restrições maiores para motoristas novatos e a 

instalação de sistemas de bloqueio da ignição dos veículos em caso de bafômetro 

positivo. Deve crescer, para o motorista dirigindo sob efeito de álcool, o sentimento 

de que pode ser apanhado e que sua punição virá rápida, não só no aspecto 

pecuniário, mas também penal”. 

 

Entende-se que o conceito de Promoção de Saúde é amplo, e abrange diferentes 

vertentes e setores, sendo importante às dimensões citadas, e, até certo ponto necessárias, 

dentro do contexto mais ampliado da promoção da saúde. Entretanto, as mesmas podem levar 

a uma percepção reduzida das possibilidades de intervenção da Saúde Pública nesse âmbito, 

com prejuízos ao processo de responsabilização e empoderamento social das comunidades, 

pois a saúde é percebida como produção social de determinação múltipla e complexa, e exige 

a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção (BRASIL, 2006). E, 

além disso, se estrutura através de uma política transversal, integrada e intersetorial, que 

pressupõe um diálogo entre as diversas áreas do setor sanitário com outros setores. 

 

No Brasil, o Ministério da Saúde tem buscado intervir para o fortalecimento de 

políticas de prevenção de lesões e mortes no trânsito por meio do planejamento, 

monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações. Tendo como foco central o Projeto 
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Vida no Trânsito, considerado a principal estratégia de monitoramento e intervenção no 

campo dos agravos produzidos pelo trânsito. Recebendo os mesmos investimentos fundo a 

fundo do Ministério da Saúde na forma de PAB variável
14

 pressupondo uma intervenção 

pontual dos serviços de vigilância em saúde da Atenção Básica. 

 

 

Entretanto, não obstante sejam preconizadas as ações da Atenção Básica, havendo, 

inclusive repasse do Piso variável, a proposição da política parece não favorecer um ponto 

bastante significativo que é o lugar privilegiado que a Estratégia da Saúde da Família ocupa 

no âmbito da promoção da saúde pelo seu contato com as famílias e a comunidade. Uma vez 

que a Equipe de Saúde da Família tem um acesso mais próximo às realidades sociais das 

comunidades nas quais está inserida, a mesma está em posição favorável para uma atuação 

bastante eficaz em tal processo de intervenção por meio de ações “como, a criação de espaços 

coletivos de discussão, nos quais seja analisados a priorização das necessidades de saúde, os 

seus determinantes sociais, as estratégias e os objetivos propostos para a sua abordagem” 

(FIGUEIREDO, s/d). 

 

Diante destes conteúdos surgem algumas inquietações e questionamentos sobre o nível 

de acesso à formação para o trabalho de educação em saúde, com foco no trânsito, por parte 

das equipes de saúde. Ao que parece, não tem sido estruturada uma relação capaz de fomentar 

a maior participação da ESF que possibilite o surgimento e a implementação de novas práticas 

de intervenção para tornar viáveis e mais eficazes as diretrizes e iniciativas de projetos como 

o vida no trânsito, e/ou outros programas de redução da morbimortalidade no trânsito. 

 

Outro ponto que merece destaque é a percepção de como os membros que compõem 

as equipes de saúde da família entendem sua posição privilegiada em termos de possibilidades 

de acesso às comunidades e seu papel de executores das políticas e produtores de saúde. 

 

 Ao que parece a resposta aos questionamentos sugeridos no tópico anterior sobre a 

inserção e participação mais ativa das equipes de saúde da família, nos fatos relacionados ao 

trânsito, em virtude de sua posição privilegiada de acesso ao sujeito e à comunidade, está 

                                                             
14

 Portaria n° 183/ 30 de Janeiro de 2014 
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intrinsecamente ligada à compreensão de como as políticas que embasam o setor saúde têm se 

estruturado e sido efetivas nesse processo. E isso só se torna possível a partir de uma 

avaliação de como essas políticas vêm sendo implementadas em âmbito local. Torna-se 

fundamental identificar aspectos que contribuam para melhor tomada de decisão, 

planejamento e ação local. 

 

3.1.4- EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS. 

 

A Promoção da Saúde é um processo que tem por objetivo fortalecer as habilidades e 

desenvolver as capacidades dos sujeitos, bem como dos grupos e comunidades de modo a 

atuarem coletivamente exercendo controle sobre os determinantes da Saúde (OTTAWA, 

1986). Nesse âmbito dois conceitos são fundamentais, pois permitem avaliar e qualificar os 

resultados das intervenções de promoção da saúde por meio dos vários programas, projetos e 

políticas provenientes das intervenções. São eles: Eficácia e Efetividade. 

 

De acordo com conceitos retirados da UIPES/ ORLA- Brasil
15

 (s/d) 

 

“Eficácia e efetividade são conceitos que qualificam os resultados das 
intervenções de promoção da saúde (PS). Eficácia, ou melhor a evidência da 

eficácia ou sua comprovação são expressões relacionadas ao paradigma das 

ciências experimentais e embora aplicadas aos resultados exitosos da PS, 
têm sido objeto de alguma discussão quanto a sua propriedade, 

principalmente quando são consideradas as condições de vida real, após o 

término da intervenção.” 
 

A Efetividade, é entendida como a “capacidade de uma iniciativa alcançar os objetivos 

propostos sob condições não controladas”, ou seja, indica que uma intervenção serve para o 

                                                             

15 União Internacional de Promoção e Educação para a Saúde / Oficina Regional Latino-Americana – Sub-região 

Brasil.  

Disponível em: https://www.ufpe.br/nusp/images/projetos/Avaliacao_participativa/Efetividade-

conceito.pdf 

 

https://www.ufpe.br/nusp/images/projetos/Avaliacao_participativa/Efetividade-conceito.pdf
https://www.ufpe.br/nusp/images/projetos/Avaliacao_participativa/Efetividade-conceito.pdf
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que foi criada, quando funciona sob condições reais, não controladas. (SALAZAR, 2004, p. 

21;25) 

 

Dessa maneira, fala-se em eficácia ou “evidência de eficácia” quando a intervenção é 

desenvolvida com variáveis controladas, já a no âmbito da “efetividade” considera-se o alcance e 

a sustentabilidade da intervenção sob a ação de variáveis não controladas, ou seja, em condições 

de vida real (UIPES/ORLA). Neste ponto é onde reside a diferença entre os dois conceitos. 

 

A Efetividade representa um importante indicador, pois, por meio de sua análise pode-

se perceber se houve, ou não, manutenção de ações e seus resultados em programas e 

intervenções de forma a garantir qualidade de vida e equidade, condições fundamentais para 

viabilizar mudanças efetivas nos determinantes sociais. (LIMA ET al 2009). 

 

Lima et al. (2009), cita que de acordo com o Programa Mundial de Efetividade da 

Promoção da Saúde (PMEPS), o objetivo de se analisar evidências de efetividade nas 

intervenções de Promoção da Saúde é promover a melhoria das práticas de PS, focalizando os 

princípios, modelos e métodos das melhores práticas, tendo-se em conta as peculiaridades 

regionais e a diversidade cultural.  

 

No âmbito do estudo da Efetividade a análise de procedimentos e métodos de 

monitoramento e avaliação constitui o eixo condutor da discussão sobre o tema, porque: 

 

“Tanto quanto determinar o êxito de um programa ou intervenção, o 
monitoramento e a avaliação devem proporcionar, continuamente, 

visibilidade ao processo de implementação, permitindo a identificação de 

necessidades de reajustes, regulações, correções ou diversificação, numa 

contínua dialética entre o fazer e seus efeitos, além de fundamentar a 
definição de reivindicações e propostas de políticas públicas.” (LIMA et al, 

2009, p. 3 (74)). 

 

 

É sabido que o processo saúde-doença vai além do Setor saúde, envolvendo diversos 

setores sociais relacionados à vida. Dessa maneira faz-se necessário que as práticas que 

favoreçam a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos sejam eficazes e sustentáveis., sendo 

essas condições que  caracterizam a efetividade da promoção da saúde. (LIMA et al, 2009). 
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3.1.5- DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE: 

 

A relação entre a humanidade e a busca por entender as causas e consequências do 

adoecimento, segundo Lima et al (2008), já existe desde os primeiros agrupamentos humanos, 

sendo que os conceitos ligados ao processo de adoecer sofreram várias alterações ao longo do 

tempo. As explicações vão desde causas sobrenaturais, passando pelas questões relacionadas 

aos fatores físico-químicos (os miasmas), às causas microbiológicas, que surgem com a 

descoberta do microscópio e das bactérias, até chegar, na atualidade, a um conceito 

multicausal e dinâmico o qual incorpora os aspectos biopsicossociais e entende o processo 

saúde-doença como proveniente de diversos determinantes os quais estão inter-relacionados, 

exigindo com isso que os processos de intervenção também levem em conta essa 

multicausalidade. É o que se nomeia hoje de Determinantes Sociais da Saúde (DSS). 

 

Dentro dessa perspectiva, Magalhães (2013), aponta que os problemas de saúde 

pública envolvem questões ligadas ao saneamento básico, à moradia, alimentação, condições 

de higiene, e eventos relacionados à violência e outras causas externas. Não é possível se 

pensar saúde atualmente enquanto um problema com causas isoladas, e/ou meramente 

relacionado a causas biológicas. Essa realidade já vem sendo preconizada desde o momento 

no qual a OMS definiu saúde como o completo bem estar físico, social e mental. E, é a partir 

deste pressuposto, que a própria OMS cria em 2005 a Comissão Global sobre os 

Determinantes Sociais da Saúde (CGDSS), entendendo a importância desses fatores sociais na 

prevenção, promoção da saúde.   

 

Em consonância com a OMS, o Brasil, em 2006, estabelece a Comissão Nacional 

sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), com a função de mobilizar a sociedade 

brasileira e o próprio Governo para entender e enfrentar de forma mais efetiva as causas 

sociais das doenças e mortes que acometem a população. Desta maneira a questão da 

preservação da saúde e a prevenção das doenças e outros agravos, depende, além do processo 

de conscientização e das ações individuais, que se implementem políticas públicas sociais e 

de saúde e que haja uma mobilização da sociedade (MAGALHÃES, 2013).  

 

Para Buss e Filho (2007), são necessárias políticas com um nível de abrangência 

populacional que venham a promover mudanças de comportamento, por meio de programas 
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educativos, comunicação social, entre outros, pois, segundo os mesmos, se torna muito difícil 

mudar comportamentos de risco sem que se venha a mudar as normas culturais que os 

influenciam. 

 

Estes mesmos autores citando a Commission on Social Determinants of Health – 

CSDH (2006), criada pela ONU, chamam a atenção para o fato de que essas intervenções 

sobre os diversos níveis dos Determinantes Sociais da Saúde - DSS, exigem tanto ações 

intersetoriais, envolvendo os diversos níveis da administração pública, quanto “políticas mais 

gerais de caráter transversal que busquem fortalecer a coesão e ampliar o “capital social” das 

comunidades vulneráveis, e promover a participação social no desenho e implementação de 

políticas e programas” (BUSS e FILHO, 2006, p. 87)  

 

Outro ponto importante, apontado por Buss e Filho (2007) é que falar sobre 

determinantes de saúde é algo bastante complexo e sensível uma vez que não se resume a uma 

relação direta de causa-efeito, sendo um dos principais desafios estabelecer um hierarquia 

entre os diversos determinantes de natureza social, econômica, política de forma a se perceber 

como esses fatores influenciam as situação de saúde de grupos e pessoas.  

 

Diante do exposto, as questões relacionadas ao trânsito e seus agravos se enquadra 

como um importante e atual determinante social da saúde, devido às proporções que vem 

tomando em todo mundo e especialmente no Brasil, sendo que segundo, Antônio Ivo de 

Carvalho
16

  

 

“...para enfrentar esse problema que é a defesa da vida, não vai ser através 

do serviço médico, vai ser através de se formular políticas... não políticas 

simplesmente caça carteira de motorista ou proíbe. Porque na verdade é de uma 

complexidade, ou seja, a própria sociedade vai ter que engendrar novas formas de 

vida em rede de atenção, acolhimento...”   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Fiocruz). Entrevista exibida em 23/09/2006 – 
Canal Saúde Fiocruz - www.canal.fiocruz.br 
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4- INTERSETORIALIDADE: 

 

Como já citado anteriormente a relação dos sujeitos com a realidade Saúde-Doença 

vem assumindo novas perspectivas. Já há algum tempo falar desse binômio não se resume a 

falar de causas meramente biológicas, pois é cada dia mais notório que a Saúde é uma 

realidade multicausal, com múltiplos determinantes, exigindo-se para sua compreensão e 

produção uma relação ampliada entre os mais diferentes setores. Praticamente tudo hoje está 

relacionado ao processo saúde-doença. Dessa forma, entende-se que o Setor Saúde não é 

capaz de assumir sozinho o desafio de produzir saúde, necessitando, com isso, estabelecer 

espaços de diálogos com as mais diversas instâncias sociais de modo a estruturar ações em 

nível intersetorial diante dos inúmeros determinantes sociais da saúde. 

 

Esse questionamento quanto à predominância do setor saúde para resolver problemas 

que circundam o binômio saúde-doença, ocorre diante do reconhecimento da impossibilidade 

desse único setor em lidar com questões como as doenças e agravos não transmissíveis e a 

mortalidade por causas externas. Exigindo-se assim novas estratégias para seu enfrentamento, 

ultrapassando, com isso, atuações setoriais. (AZEVEDO, PELICIONI, WESTPHAL, 2012). 

 

No capítulo anterior, sobre os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) já foi possível 

visualizar que as questões de saúde envolvem várias dimensões como saneamento básico, 

moradia, alimentação, condições de higiene, e eventos relacionados à violência e outras 

causas externas, não havendo condições de se pensar saúde enquanto um problema com 

causas isoladas, ou meramente biológicas. Dessa maneira a Política Nacional de Promoção de 

Saúde (PNPS) preconiza a intersetorialidade das ações definindo-a enquanto uma articulação 

das possibilidades dos distintos setores de pensar a questão complexa da saúde, de 

corresponsabilizar-se pela garantia da saúde como direito humano e de cidadania, e de 

mobilizar-se na formulação de intervenções que a propiciem (BRASIL, 2010, p.13).  

 

O conceito acima diz respeito às novas perspectivas no âmbito da Promoção da Saúde, 

sendo compreendido como “um novo paradigma da Saúde Pública, um processo orientado por 

uma visão de saúde que considera as diversas causas do binômio saúde-doença, a partir de 

valores éticos de democratização, de estímulo à participação social e equidade de promoção 
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da sustentabilidade, a partir de ações intersetoriais”. (AZEVEDO, PELICIONI, WESTPHAL, 

2012, p 2-3 (1334-1335)) 

 

Num contexto mais amplo essa intersetorialidade pode ser definida como a articulação 

entre sujeitos de setores sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades diversos, 

para enfrentar problemas complexos. É uma nova forma de trabalhar, de governar e de 

construir políticas públicas que pretende possibilitar a superação da fragmentação dos 

conhecimentos e das estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos na saúde da 

população. (FEUERWERKER, COSTA 2000; AZEVEDO, PELICIONI, WESTPHAL, 2012) 

 

Complementando essa definição, Campos et al (2004, p. 3 (747)) traz o conceito de 

intersetorialidade como sendo: 

 

“(...) um processo de construção compartilhada, em que os diversos setores 
envolvidos são tocados por saberes, linguagens e modos de fazer que não 

lhes são usuais, pois pertencem ou se localizam no núcleo da atividade de 

seus parceiros. A intersetorialidade implica a existência de algum grau de 
abertura em cada setor envolvido para dialogar, estabelecendo vínculos de 

corresponsabilidade e cogestão pela melhoria da qualidade de vida da 

população.” 
 

 

Segundo este conceito a intersetorialidade está intrinsecamente vinculada à 

possibilidade e capacidade de abertura ao diálogo, o que implica também em uma abertura à 

escuta numa posição de acolhimento ao saber do outro entendido como fundamental para a 

construção do processo. Contudo, “o despreparo político e técnico de gestores e profissionais 

da saúde para assumir ações intersetoriais e questões de ordem administrativa dificultam essa 

execução integrada de ações.” (AZEVEDO, PELICIONI, WESTPHAL, 2012, p. 2) 

 

Outra problemática associada à construção da intersetorialidade, segundo Campos et al 

(2004), é a percepção, por parte de muitos, da mesma como simples soma de diferentes 

olhares interdisciplinares sobre um mesmo objeto, sem que haja, contudo, a inserção e 

comprometimento dos vários atores envolvidos no contexto em questão, a partir de um pensar 

conjunto e um olhar compartilhado que culminem em ações intersetoriais. Essa compreensão 

errônea acaba por conduzir a uma falsa ideia de se estar construindo intersetorialidade quando 

na verdade continua-se fomentando ações fragmentadas, multissetoriais.  
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Em continuidade, Silva e Rodrigues (2010, p 767) ainda apontam a falta de consenso 

entre os setores saúde, educação e assistência social, também como entraves que se opõem ao 

desenvolvimento das ações intersetoriais. 

 

Assim, diante de tudo isso, como maneira de tentar sanar essas situações “torna-se 

essencial fomentar um efetivo processo educativo interdisciplinar que forme profissionais da 

saúde com visão intersetorial em sintonia com as diretrizes das políticas públicas de promoção 

da saúde (AZEVEDO, PELICIONi, WESTPHAL, 2012, p. 1(1333)) 

 

No Brasil, sendo a intersetorialidade apontada como caminho para a mudança do 

modelo assistencial e reorganização da atenção à saúde, a Estratégia de Saúde da Família, 

enquanto espaço privilegiado, entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, assume, dessa forma, o protagonismo na sua implementação. Assim, torna-se 

fundamental o investimento na formação de profissionais capacitando-os para lidar com esse 

objeto ampliado, para aprimorar os instrumentos de trabalho em saúde e assim, buscar a 

intersetorialidade. (SILVA, RODRIGUES, 2010), pois, segundo os mesmos autores, as 

experiências ainda são muito pontuais e esporádicas, com ausência de um planejamento 

sistemático. 

 

Outra questão fundamental no âmbito dessa discussão diz respeito ao conceito de 

intrassetorialidade, o qual, segundo Azevedo, Pelicioni e Westphal (2012), têm a mesma 

proposta de integração da intersetorialidade, contudo dentro do mesmo setor, sendo que 

segundo a PNPS, no contexto da saúde, se mescla ao conceito de integralidade, que significa, 

além da articulação e sintonia entre as estratégias de produção da saúde dentro do setor saúde, 

também a ampliação da escuta dos trabalhadores e serviços de saúde na relação com os 

usuários, considerando suas necessidades e condições de vida (BRASIL, 2010).  

 

Dessa forma a complexidade do sistema de saúde exige o aperfeiçoamento das 

relações inter e intrassetoriais, intra e extragovernamentais, além da participação da sociedade, para 

que a população brasileira possa alcançar melhores níveis de saúde e qualidade de vida. 

 

 Porém, a intersetorialidade não deve ser pensada como uma estratégia única e/ou 

definitiva a ser aplicada sobre os diferentes territórios e populações. Ao contrário, ela deve 
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responder às necessidades de saúde de uma coletividade, mobilizando os setores necessários 

para isso e, principalmente, envolvendo a população no percurso do diagnóstico da situação à 

avaliação das ações implantadas. (CAMPOS et al., 2004, p.4 (747)) 

 

Desta forma, no que concerne às intervenções em relação ao fenômeno trânsito, foco 

deste trabalho, a inter e intrassetorialidade são condições indispensáveis no contexto da 

promoção da redução dos agravos e mortes por acidentes, representando uma metodologia 

fundamental de trabalho neste contexto ampliado de saúde. Pois, “Neste contexto, espera-se 

maior sensibilidade para identificar e agregar parceiros para a problemática da violência, o 

controle do uso de álcool e drogas e outras questões que vão além do planejamento exclusivo 

do sistema de saúde.” (CARVALHO,et al, 2009, p. 3-4) 

 

5- METODOLOGIA: ESTUDO AVALIATIVO 

 

5.1-Avaliação útil: um caminho para a efetividade da política. 

 

 Considerando os agravos produzidos pelo trânsito e sua importância para Atenção 

Básica e no contraponto as potencialidades educativas e reflexivas do setor quanto ao 

comportamento e atitude no trânsito e a existência de um projeto em curso na cidade de 

Aracaju, este estudo avaliou o processo de implantação do Vida no Trânsito com foco em dois 

eixos específicos: a intersetorialidade e a percepção e prática de equipes de Atenção Básica. 

 

De acordo com Cruz (2012) há vários modelos e métodos de avaliação no campo das 

políticas públicas em saúde, baseados em diferentes pressupostos, contudo, não excludentes. 

Mercado e Bosi (2013), corroboram com essa perspectiva ao pontuarem que novos modelos 

de avaliação têm surgido, não baseados no modelo positivista de avaliação e sim na 

participação de uma variedade de atores em todas as etapas do processo. Todavia, não 

obstante essa realidade, segundo Campos e Furtado (2011, p 11), aqui no país “o 

desenvolvimento teórico e epistemológico da avaliação e sua efetiva prática nos programas e 

serviços são relativamente recentes”. 
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 No que concerne ao estudo avaliativo do Projeto Vida no Trânsito, este veio trazer 

elementos que favoreceram o desenvolvimento de análises não voltadas simplesmente para 

julgar os fatos como certo ou errado, segundo uma visão positivista, como citado por Mercado 

e Bosi (2013), mas, antes de tudo, possibilitou a construção de reflexões diante das várias 

dimensões que puderam ser observadas. Desta forma, entende-se que a prática da avaliação 

em termos de políticas públicas deve envolver mais que um simples julgamento de valores ou 

práticas, considerados como certos ou errados, além de não se resumir a uma única forma de 

estruturação. 

 

É importante salientar-se que a avaliação deve ser um processo que culmine em uma 

legitimação social, ou seja, que conduza de fato a um repensar e a uma reestruturação do que 

está sendo avaliado. É o que a autora denomina de “avaliação útil”, na qual seja possível a 

inclusão/interferência dos diferentes grupos envolvidos no processo avaliativo (os 

prestadores, os profissionais, os usuários, os gestores), potencializando e renovando a 

avaliação no cotidiano (CRUZ, 2012, p 10). Esse é um fator importante para se possibilitar o 

surgimento de uma chamada cultura avaliativa, que segundo a autora extrapole o âmbito 

governamental e as regras formais e que se consolide em ações e práticas no âmbito da 

organização dos serviços de saúde.  

 

Em se tratando de Avaliação útil, Brousselle et al (2011, p 51) citando Monnier, 

Conan e Allen (1992) afirma que “a utilidade social de uma avaliação depende das condições 

de apropriação das conclusões pelos atores sociais aos quais é destinada”, ou seja, nesse 

âmbito pensa-se em um processo no qual haja uma interação entre todos os envolvidos no 

contexto de maneira a se construir um resultado que seja de fato consistente para todos os 

interessados e não meras conclusões, às vezes até óbvias em alguns casos, conduzindo a um 

vazio de significado e sem resultados concretos. 

 

A avaliação, por si mesma, já apresenta um caráter transformador. De acordo com 

Brousselle, Hartz et al, (2011) reproduzindo Fretterman e Wanderman (2005), a avaliação é 

em si fonte de mudança, e esse processo já se inicia ainda no momento de construção da 
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mesma, ao que eles chamam de fase de negociação, ou seja, as mudanças não precisam 

ocorrer apenas ao término do processo, essas já devem ir acontecendo ao longo da elaboração 

do mesmo, ou seja, ainda na fase de negociação com os atores envolvidos. 

 

Como já citado anteriormente as formas de avaliar baseiam-se em diferentes focos e 

pressupostos, não exatamente excludentes uns dos outros, podendo não raramente ser 

encontrados atuando juntos na mesma proposta de avaliação, complementando-se 

mutuamente.  

 

Segundo Cruz (2012) a avaliação passou por quatro gerações de estudos: a primeira 

(1900-1930), que tem como ênfase a construção e a aplicação de instrumentos de medidas 

para avaliar os beneficiários de uma intervenção; a segunda (1930-1960), centrada na 

descrição da intervenção, que marca o surgimento da avaliação de programas; a terceira 

(1967-1980) apoiada no julgamento de mérito e do valor de uma intervenção para ajudar na 

tomada de decisões; e a quarta (1980 - atual) que se refere à negociação entre os atores 

interessados e envolvidos na avaliação.  

 

Uma questão muito importante no contexto da avaliação, é que os critérios utilizados 

para julgamento sejam claramente conhecidos e socialmente validados e legitimados. O ato de 

julgar na avaliação precisa levar em consideração critérios e parâmetros reconhecidos pelos 

interessados como confiáveis, pois, como cita o texto, “devem existir critérios e padrões de 

julgamento, que contem, principalmente, com uma negociação entre os principais interessados 

na intervenção e na avaliação, para que os resultados da mesma possam melhor orientar os 

usuários, profissionais e os gestores e outros interessados” (CRUZ, 2012 p. 7). 

 

O foco da avaliação não deve mais se ater ao informar se uma política obteve ou não 

resultado, mas deve ser direcionado sempre por um “por quê” que oriente os objetivos e seja 

capaz de apontar soluções. Não basta apenas definir se a política funcionou ou não, é mais 

importante entender as razões e o que está envolvido no processo, buscando responder aos 

interesses de quem faz parte do mesmo. A avaliação não deve estar em uma posição 

desvinculada desse ponto, pois dessa forma acaba por ficar um tanto descontextualizada e 

descaracterizada. “O procedimento deve, então, preocupar-se com a utilidade, a 
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implementação, a eficácia e a eficiência das medidas que têm por objetivo melhorar a vida 

dos membros da sociedade “ (ROSSI, FREEMAN, 1993; BROUSSELLE, HARTZ et al, 

2011). 

 

Percebe-se a partir do exposto que a avaliação em geral é um processo dinâmico e que 

seu bom desenvolvimento e, inclusive resultados, dependem da maneira como a mesma se 

estrutura. Sendo para isso necessário a estruturação de determinadas questões que norteiem o 

processo, as quais segundo  Brousselle e Hartz et al (2011, ) são  importantes tanto para um 

melhor direcionamento quanto para se “verificar se é possível avaliar a intervenção e, (...) 

definir o tipo de abordagem e o método que convém escolher para a avaliação.”  

 

Para Cruz (2012) as questões básicas se resumiriam a um grupo de três perguntas para 

nortear a avaliação, a saber: 

 

*a avaliação servirá para quem?  

*como será utilizada?  

*como foi construída e implementada? 

 

Desta maneira, o Projeto Vida no Trânsito, um programa gerido pelo Ministério da 

Saúde em parceria com outros setores, se adequou a este trabalho avaliativo, proposto neste 

projeto, com o intuito de se perceber como o mesmo vem sendo implantado na cidade de 

Aracaju. A partir da proposta de uma avaliação que não apenas aponte as fragilidades ou 

fortalezas, mas conduza a elaboração de soluções e aperfeiçoamentos deste projeto, levando-

se em consideração os atores e processos envolvidos no âmbito do processo de implantação e 

gestão do mesmo.  

 

   A proposta de desenvolvimento dessa avaliação se baseiou no que se define como 

Avaliação útil a qual tem sua “ênfase na utilização dos resultados, tanto no processo de 
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construção do ‘modelo avaliativo’, como na avaliação dos processos, decisões, parâmetros, 

resultados e mudanças alcançadas” (CRUZ, 2012, p. 7). Este estudo confirma que esta forma 

de avaliação parece ser a mais propícia no campo da gestão em saúde, pois avaliar políticas 

neste âmbito por ter como objetivo contribuir diretamente para que sejam realizadas 

melhorias nas ações em saúde, conduzindo a uma prática de qualidade e produção de 

conhecimento consistente e útil ao processo, levando sempre em consideração a contribuição 

dos vários atores que estão inseridos no mesmo e que são peças fundamentais para a 

avaliação.  

 

Dentro desta perspectiva podem-se inferir algumas finalidades associadas a este 

processo avaliativo em questão, uma vez que a avaliação, em si, possui inúmeras finalidades. 

Contudo, as que mais se adequariam ao curso dos objetivos em foco seriam:  

 

 Finalidade estratégica a qual tem por objetivo, segundo a OMS 

(1981 apud Brousselle, 2011, p 51) auxiliar o planejamento e a elaboração de uma 

intervenção. 

 Finalidade formativa com o intuito de fornecer informações para 

melhorar a intervenção no curso da atividade (Scriven, 1967 apud Brousselle, 2011) 

 Finalidade transformadora a qual tem por função a utilização da 

avaliação como alavanca para transformar uma situação desajustada com o intuito de 

promover o bem estar coletivo (Brousselle, 2011). 
  

Diante do exposto é possível salientar-se a importância da avaliação, a qual deve ser 

uma prática inerente a todo processo. Como citam Brousselle, Hartz et al (2011, p 50), “a 

avaliação deve ser concebida como uma ferramenta habitual, indispensável à formulação da 

própria ação, de sua implementação e melhoria”, e no âmbito do Projeto Vida no Trânsito, 

enquanto projeto em construção, essa realidade avaliativa é de fundamental importância para 

estabelecer bases solidas de estruturação que favoreça a efetividade das diversas políticas a 

ele associadas. 
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6 – ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS: 

 

O trabalho foi realizado por meio de um estudo qualitativo, cujo foco foi o processo 

que tem sido vivenciado pelos sujeitos na implementação do Projeto Vida no Trânsito em 

Aracaju no nível da gestão e da Atenção Básica. Sabe-se que, num estudo qualitativo, a 

realidade é construída a partir do quadro referencial dos próprios sujeitos do estudo, cabendo 

ao pesquisador decifrar o significado da ação humana, e não apenas descrever os 

comportamentos. (...) O pressuposto principal dessa abordagem é que não há padrões formais 

ou conclusões definitivas, e que a incerteza faz parte de sua epistemologia. (QUEIROZ et al, 

2007). 

 

Sendo uma pesquisa de caráter multimetodológico foram utilizados diversos 

instrumentos de pesquisa e coleta de dados. O primeiro deles foi a análise documental, 

essencial para a elaboração do referencial teórico que permitiu toda a análise posterior dos 

resultados. Nesta etapa foram pesquisados documentos, portarias e decretos que embasaram e 

embasam a construção da política e do Projeto Vida no Trânsito, tanto em nível nacional 

quanto na cidade de Aracaju, foco desta pesquisa. Além dos documentos específicos, também 

foram pesquisados documentos sobre as políticas de Saúde como o PNAB, PNPS, entre 

outros. Ainda fizeram parte da pesquisa documental autores que favoreceram a análise e 

discussão do tema proposto. 

 

O segundo procedimento da pesquisa foi a observação direta de reuniões Intersetoriais. 

Participou-se de um total de cinco reuniões, sendo uma das quais uma capacitação com a 

participação do representante do Ministério da Saúde. Nestas reuniões foram abordados 

diversos temas ligados às ações do Projeto, como atuações em Blitz da Lei Seca, 

planejamento da Semana Municipal de Trânsito, estruturação do Comitê Gestor Intersetorial e 

Subcomissão de Coleta de Dados. Todas estas discussões foram de grande importância para a 

elaboração dos diários de campo, os quais favoreceram a análise posterior dos dados e 

enriqueceram sua compreensão. 

 

A próxima etapa foram as entrevistas semiestruturadas realizadas no período de março 

a maio do corrente ano. Foram entrevistados um total de 21 sujeitos (ver tabela 1), sendo sete 

(7) sujeitos ligados aos mais diferentes níveis da gestão, a saber: Secretaria  Municipal de 
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Saúde (SMS), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Secretaria 

Estadual de Saúde (SES). Os outros sujeitos, num total de quatorze, foram membros de 

equipes de Estratégia da Família de quatro Unidades de Saúde distintas (zona norte, zona sul e 

zona oeste da cidade). A escolha de tais unidades e dos membros seguiu os seguintes critérios: 

 

- equipes de diferentes regiões da cidade de forma a que se possibilitasse uma visão 

abrangente das ocorrências do trânsito e das intervenções das ESFs.  

 

- indícios de iniciativas intersetoriais, sendo escolhidas equipes que           

apresentavam ações como o PSE.  

 

- Os entrevistados deveriam estar atuando há no mínimo seis meses nas equipes 

selecionadas. 

 

Tabela 1- Lista dos sujeitos entrevistados (Nomes Fictícios) 

NOME 
(FICTÍCIO) 

IDADE SEXO ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO 

DONA 
MARTA 

55 F Pós- graduação 
Assistente Social 

Coordenadora do NUPEVA/ PVNT 

MARÍLIA 39 F Superior 

Enfermeira 

Referência de Vigilância e Prevenção 

de Violência e Acidente de Trânsito da 
SES/Se 

PEDRO 44 M Mestrado Superintendente da SMTT 

ANA 
CLÁUDIA 

29 F Superior Enfermeira Coordenador Atenção Básica 

ROSA 36 F Superior Enfermeira Referência Técnica PSE – SES/Se 

SRA. ANDREA 50 F Pós Graduação Diretora de Vigilância em Saúde 

DONA 
JÉSSICA 

 F Superior Coordenadora COPS  

GLÓRIA  F Ens. Médio ACS 

RAQUEL 39 F Sup. Completo 

Assistente Social 

ACS 

JOANA 30 F Superior Incompleto Aux. De Enfermagem 

FRANCISCA 56 F Superior Enfermeira 

DANIELA 50 F Ens. Médio ACS 

VILMA 31 F Pós Graduação Enfermeira 

CAMILA 52 F Superior  
Assistente Social 

Serviço Social 

WENDEL 39 M Superior Médico Médico 

LÚCIA 33 F Superior Incompleto ACS 

FLÁVIA 36 F Ens. Médio Aux. de Enfermagem 

RENILDES 37 F Pós Graduação 
Enfermeira 

Enfermeira 

GILZA 39 F Ens. Médio ACS 

SUZANE 50 F Ens. Médio Aux. Enfermagem 

LUIZA 65 F Superior Médica 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
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Antes da realização das entrevistas, foi apresentada a cada indivíduo uma carta de 

apresentação a qual continha uma breve introdução sobre os objetivos da pesquisa. Após 

leitura da mesma, os sujeitos foram convidados a preencher um termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE), no qual foram informados a respeito dos detalhes da pesquisa e dos 

procedimentos envolvidos na mesma e, inclusive, da possibilidade de abandono do processo a 

qualquer momento em que desejasse sem nenhum prejuízo ou ônus pessoal.  

 

Dessa forma esta pesquisa pautou-se nos princípios éticos estabelecidos pela 

Resolução 466 de 12 de Dezembro de 2012, a qual incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, 

justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito 

aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. (BRASIL, 2012, p 1-2) 

Sendo, portanto, considerada uma pesquisa com um risco mínimo para os participantes, ou 

seja, o mesmo envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. 

  

As entrevistas foram gravadas obtendo-se um total de aproximadamente 960 minutos 

de gravação, sendo transcritas e armazenadas de modo a respeitar o sigilo das informações. 

Neste âmbito também se seguiu o princípio da confidencialidade sendo que todos os nomes 

apresentados nesta pesquisa foram substituídos por nomes fictícios no intuito de se preservar 

a identidade de cada participante. Desta forma foram realizados procedimentos para assegurar 

a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos 

participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das 

pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de 

aspectos econômico-financeiros (BRASIL, 2012).  

 

Todos os procedimentos da pesquisa foram pautados pelo estabelecimento de uma 

comunicação entre o pesquisador e os atores envolvidos, sendo que, nesse interim ocorreram 

vários encontros e discussões informais com a coordenação do PVNT.  

 

Os encontros com a coordenação do Projeto iniciaram-se abril de 2014. O primeiro 

contato se deu via telefone e a partir daí foi marcada uma primeira conversa com a 

coordenadora na própria Secretaria Municipal de Saúde. Nesse primeiro encontro foram 

apresentados os objetivos da pesquisa os quais foram acolhidos sem restrições pela 
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Coordenadora que, inclusive relatou estar interessada na pesquisa, uma vez que também dizia 

respeito a muitas de suas inquietações pessoais. 

 

Os encontros informais geralmente aconteciam no fim da tarde na própria Secretaria e 

desses encontros surgiu o convite para participar de algumas reuniões do COMSEPAT, o 

qual, no momento, ocupava o lugar de Comitê intersetorial do PVNT. 

 

 Participou-se de um total de três reuniões, nos meses de abril, agosto e novembro de 

2014, nas quais foram feitas observações das pautas debatidas sobre Semana Municipal de 

Trânsito, Blitz educativas e campanhas para o respeito às vagas de estacionamento de 

deficientes e idosos em Shopping Centers da Capital, e também sobre a implementação do 

PVNT. 

 

O COMSEPAT é formado por membros de vários setores da sociedade, a saber: 

Secretaria Municipal de Saúde, Uma Instituição Privada de Ensino Superior, Universidade 

Federal de Sergipe, SAMU, SMTT, Secretaria de Educação. 

 

Todo esse processo se deu com o intuito de fomentar uma “negociação” que 

favorecesse a construção e aprimoramento dos próprios instrumentos de pesquisa. Nesse 

âmbito a participação da Coordenadora do Projeto, que sempre se mostrou muito disponível e 

colaborativa, foi de grande importância devido às suas pontuações salutares e coerentes, as 

quais contribuíram para a elaboração dos roteiros de entrevistas e possibilitaram percepções 

que propiciaram, posteriormente, a definição dos pontos que comporiam a matriz avaliativa 

geral (ver tabela 2), e as matrizes por categorias, originárias da mesma, que facilitaram a 

análise e discussão dos resultados. 

 

A construção da matriz avaliativa foi um dos pontos cruciais para o desenvolvimento 

da pesquisa uma vez que a mesma se tornou a referência para a análise e discussão dos 

resultados a partir dos pontos estabelecidos enquanto critérios estruturais deste estudo. Desta 

forma o processo avaliativo teve como base os itens que compuseram tal matriz, os quais 

foram obtidos por meio dos diálogos e negociações com os atores constituintes do processo. 

À medida que os diálogos eram estabelecidos as falas dos sujeitos apontavam para quais 

seriam os pontos mais nevrálgicos e pertinentes ao estudo em questão, o que, dessa forma 
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permitiu que fossem delimitados os itens de análise, sendo, a partir daí, utilizados como 

referência para o entendimento do nível de implementação do Projeto, da construção dos 

diálogos intersetoriais e da inserção, ou não, da Estratégia de Saúde da Família. 

 

A construção da matriz ainda levou em conta as questões norteadoras e os objetivos da 

pesquisa, os quais serviram de base para a elaboração dos itens que compuseram a mesma, 

associando os diferentes níveis de atuação, os diferentes setores e suas ações integradas (ou 

não) no âmbito da implementação do Projeto. 

 

Tabela 2- Matriz Avaliativa Geral 

MATRIZ AVALIATIVA 

Etapas 

preconizadas 

pelo PVNT 

Setores Atividades Critérios Situação Perspectiva da 

Gestão 

Perspectiva dos 

membros da ESF 

*Identificação de 

instituições 

parceiras 

governamentais e 

da sociedade 

civil e a 

constituição de 

comissões 

intersetoriais/ 

 

*Coleta, gestão, 

qualificação e 

análise das 

informações 

(realização 

periódica de 

integração entre 

as diferentes 

bases de dados) 

 

* Análise  

dos fatores de 

risco e condutas 

inadequadas dos 

usuários do 

trânsito. 

 

*Elaboração de 

planos de ações 

integradas e 

intersetoriais de 

segurança no 

trânsito 

baseados 

primordialmente 

nos dois 

fatores de risco 

nacionais :‘beber 

e dirigir’ e 

‘velocidade 

excessiva e 

inadequada’ mas 

com possibilidade 

de 

identificação de 

outros fatores de 

risco  

 

Secretaria 

de Saúde 

- Planejamento, 

estruturação e 

coordenação do 

PVNT. 

 

-Coordenação 

das ações 

intersetoriais 

Como preconizado 

pelo Ministério da 

Saúde assume o 

lugar de 

organizador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e articulador das 

ações intersetoriais 

para implantação e 

implementação do 

PVNT 

- Qual o 

envolvimento 

da gestão? 

 

- Que setores 

estão 

envolvidos? 

 

- Há um 

diálogo 

intrassetorial? 

 

- Há interação 

com a AB e a 

ESF? 

- Conhecimento 

mais aprofundado 

e processual do 

PVNT 

 

- Envolvimento da 

Diretoria de 

Vigilância em 

Saúde – Coord. De 

Promoção da 

Saúde – Núcleo de 

Prevenção a 

violência e 

acidentes 

(NUPEVA). 

 

- 

Intrassetorialidade 

frágil – outras 

diretorias 

conhecem PVNT 

superficialmente 

(ou nem o 

conhecem). 

 

- A Atenção 

Básica e a ESF 

deve se envolver 

apenas depois das 

informações 

integradas e 

qualificadas. 

- Não conhece a 

política e não 

participa das 

discussões e da 

implantação do 

PVNT. 

 

- não há interação 

direta com a AB e 

ESF, em relação 

ao tema. 

 

- 

Desconhecimento 

do Projeto 
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 *Execução das 

intervenções 

intersetoriais e 

integradas de 

acordo com as 

atribuições e 

responsabilidades 

de cada 

instituição. 

 

 Atenção 

Básica 

Função de 

implementação 

das ações. 

Como porta de 

entrada e 

reorientação da rede 

assume um lugar 

estratégico na 

estruturação e 

implementação de 

ações intersetoriais. 

- Gestão 

conhece o 

PVNT (?) /.  

 

-Política é 

entendida 

como parte da 

agenda (?). 

 

-Que 

conhecimento 

e 

engajamento 

os membros 

da ESF 

possuem em 

relação ao 

projeto (?)  

- sabe da 

existência 

(conhecimento 

superficial). 

 

- entende que deve 

ser parte da agenda 

 

- Membros das 

equipes 

desconhecem o 

Projeto.  

 

- Inexistência de 

informações e 

capacitações 

sobre o PVNT. 

 

- Todos entendem 

que deve ser parte 

da agenda. 

  

ESF 

 

Ações ligadas à 

promoção e 

prevenção/ 

Educação. 

 

Ações de cunho 

preventivo / visita 

domiciliar/ 

 

Ações 

intersetoriais./ 

Empoderamento da 

comunidade 

(informação, 

conscientização) 

 

Ações de promoção 

da saúde 

(acompanhamento 

das vítimas) 

 

 

- Membros 

Conhecem o 

PVNT (?). 

 

- Há ações 

integradas ao 

PSE (?). 

 

- Conhecem o 

Projeto; 

 

- A educação em 

saúde deve sair de 

dentro da própria 

unidade de saúde 

(Educação – 

Prevenção) 

 

- Sujeito que sofre 

acidente de 

trânsito - é adscrito 

a uma região que é 

atendida por uma 

equipe de saúde da 

família... Ele vai 

ficar acamado, vai 

precisar da ESF... 

visitas 

domiciliares 

. 

 

 

 

- Membros das 

equipes 

desconhecem o 

Projeto. Não há 

engajamento 

devido ao 

desconhecimento. 

 

- Inexistência de 

informações e 

capacitações 

sobre o PVNT. 

 

- entendem que 

deve ser parte da 

agenda.  

 

- Há ações 

integradas ao 

PSE, mas não 

trabalha o tema. 

 

- Visita 

Domiciliar para 

cuidado das 

vítimas de 

acidentes que não 

podem ir à 

Unidade de 

Saúde. 

Atendimento à 

vitimas do 

trânsito na USF 

(curativos, troca 

de sondas, 

Fisioterapia). - 

sem articulação 

com o Projeto. 

... 

 

  

Comitê 

Gestor 

intersetorial 

 

Processo inicial 

de estruturação/ 

Construção de 

Sistema de dados 

integrados e com 

 

Fornecer dados 

confiáveis que 

possibilitem 

intervenções 

pontuais . 

 

Dados não 

integrados (?)   

 

Necessidade 

de criação de 

 

- Decreto 5022 de 

28 de outubro de 

2014 institui o 

Comitê Gestor 

Intersetorial. 

 

- Não se encontra 

envolvida. 

 

- Desconhece o 

processo 
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dados reais  

 

novo banco 

de dados 

integrados (?) 
- 10 membros de 

várias instâncias 

do poder público 

Municipal, 

Estadual e Federal 

da saúde e da 

sociedade.  

-- Dados não 

integrados 

- Criação de um 

sistema de 

informação para 

integrar os dados 

(SMTT, SAMU, 

DETRAN, PRF, 

SMS) relacionados 

aos acidentes de 

trânsito na cidade 

de Aracaju  

 

 

 

- Há representante 

do Conselho 

Municipal de 

Saúde 

 PSE Ações educativas 

nos 

estabelecimentos 

de ensino em 

parceria com a 

Sec.de Educação 

e a ESF  

- Estratégia 

complementar à 

ESF. 

 

Ações de caráter 

intersetorial/ 

parceria PSE – 

ESF. 

Envolvimento 

proativo da ESF 

Os sujeitos 

conhecem a 

política – o 

Projeto? 

 

Como são 

planejados os 

temas e as 

ações? 

 

Que ações são 

feitas? 

 

Ações em sala 

de aula, na 

rua?  

 

Como se dá a 

parceria com 

a ESF? 

- Desconhece o 

PVNT. 

 

- Tema trânsito é 

preconizado como 

tema opcional. 

 

- Trabalha temas 

tradicionais 

(Tuberculose, PA, 

Hanseníase, Saúde 

Bucal...)  

 

- Ações feitas 

basicamente em 

Escolas – não há 

ações na rua. 

 

- relaciona-se com 

a ESF enquanto 

estratégia 

complementar. 

 

- A educação em 

saúde deve sair de 

dentro da própria 

unidade de saúde 

(Educação – 

Prevenção) 

 

- Há interação 

com o PSE 

 

- Resistência 

velada em 

trabalhar nas 

escolas. 

 

- Tema trânsito 

não é abordado. 

Temas 

tradicionais são 

trabalhados nas 

escolas 

 SMTT Ações ligadas ao 

planejamento, 

execução e 

fiscalização de 

ações voltadas ao 

trânsito 

coordenadas pelo 

setor. 

- Estabelecimento 

de ações integradas 

e intersetoriais. 

 

- Integração entre 

os sistemas de 

informação - 

compartilhamento 

confiável dos 

dados. 

 

 

Sistema bem 

estruturado?   

- integração 

com demais 

setores?  

 

-integração 

dos dados 

repetidos? 

 

Educar- 

Fiscalizar? 

- Conhecimento 

consistente sobre o 

PVNT. 

 

-Dialoga com 

outros setores mais 

técnicos. 

 

- Diálogo 

intersetorial com o 

setor Saúde em 

construção 

 

 

- Existe 

coordenação de 

Educação para o 

trânsito 

 

Desconhece as 

ações da SMTT. 

- Ausência de 

diálogo. 

 

-Não há 

intervenção 

intersetorial na 

Educação, 

Promoção- 

Prevenção em 

saúde. 
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 Detran Ações pontuais e 

independentes 

Compartilhamento 

de informações/ 

Estabelecimento de 

Ações integradas e 

intersetoriais  

Bancos de 

dados 

próprios e 

integração 

frágil? / 

atuação mais 

abrangente 

fora do 

âmbito do 

município? 

Conhece a PVT e 

o PVNT. 

Ausência de 

diálogo 

 Sec. De 

Segurança 

Pública 

Ações pontuais 

coordenadas pelo 

SMTT.  

Integração entre os 

sistemas de 

informação que 

permita 

compartilhamento 

confiável dos 

dados/ 

estabelecimento de 

ações intersetoriais. 

Setor Saúde 

não 

envolvido, 

não toma 

ciência. 

Conhecimento 

sobre o PVNT em 

construção. 

Diálogos 

pontuais, não 

voltados ao 

PVNT. 

Fonte: elaborada pelo próprio autor 

 

Todos esses procedimentos se deram como o objetivo de respeitar os princípios da 

Avaliação útil, a qual preconiza que, não apenas os interesses de uma das partes sejam 

satisfeitos, mas que os atores envolvidos no processo também sejam beneficiados. Esta forma 

de abordagem é característica do tipo de estudo proposto que também é conhecida como 

“Avaliação de quarta Geração, a qual tem sua “ênfase na utilização dos resultados, tanto no 

processo de construção do ‘modelo avaliativo’, como na avaliação dos processos, decisões, 

parâmetros, resultados e mudanças alcançadas” (CRUZ, 2012, p. 7). 

 

De acordo com alguns autores, dentre os quais Fretterman e Wanderman (2005), 

Brousselle, Hartz et al, (2011), a avaliação, por si mesma, já apresenta um caráter 

transformador, devendo ser em si fonte de mudança, sendo que este processo já pode se 

iniciar ainda no momento de elaboração, ou seja, as mudanças não precisam ocorrer apenas ao 

término do processo, mas já podem ir acontecendo ao longo da elaboração do mesmo. Este 

fato foi vivenciado durante a realização da pesquisa, quando, nos relatos de alguns sujeitos 

entrevistados, estes apontaram o quanto a pesquisa foi importante, por fazê-los enxergar a 

realidade apresentada sob uma perspectiva que ainda não haviam pensado, ou quando 

afirmaram que a pesquisa os ajudou a saber sobre a existência do Projeto. Este é o objetivo 

deste tipo de avaliação. 

 

Ao término do processo passou-se à fase de análise dos dados obtidos, e tal análise e 

avaliação dos dados foram realizados por meio da metodologia de Análise de Conteúdo por 
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triangulação das fontes tendo com eixo norteador as questões avaliativas e a matriz avaliativa 

elaborada a partir das observações e entrevistas Os resultados deste processo encontram-se no 

capítulo “Análise e resultados”. 

 

 

7- RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Este capítulo, que se configura como foco central da pesquisa, apresentará a seguir os 

resultados obtidos por meio dos vários instrumentos outrora citados e suas respectivas 

análises, as quais possibilitaram uma perspectiva contextual bastante significativa.  

1-EIXO 1 – IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO  

 

Um dos objetivos centrais desta pesquisa referiu-se ao processo de implementação do 

Projeto Vida no Trânsito. E, neste âmbito os dados obtidos demonstraram que a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) tem assumido a responsabilidade de gerir o Projeto Vida no 

Trânsito, segundo os preceitos do Ministério da Saúde, através do Núcleo de Prevenção a 

Violências e Acidentes (NUPEVA) e, enquanto órgão gestor tem por função planejar e 

estruturar o PVNT, procurando estabelecer parcerias com diversas instituições 

governamentais e da sociedade civil, no intuito de realizar as ações intersetoriais coordenadas. 

(ver tabela 3) 

 

Nesta perspectiva, diante do observado e coletado durante a pesquisa, entende-se que 

existe um empenho por parte dos responsáveis pelo Projeto para o cumprimento das etapas de 

implantação do mesmo no contexto das diretrizes preconizadas, impulsionado por uma maior 

pressão do Ministério da Saúde, o qual, como foi apreendido em diálogos informais com a 

coordenação do Projeto, tem, de maneira mais afincada, cobrado este empenho, inclusive pelo 

fato de faltarem apenas cinco anos para o cumprimento da meta de redução em 50% das 

mortes provocadas pelo trânsito, preconizada para a Década de Ações para Segurança Viária. 
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A tabela a seguir (Tabela 3), representa uma visão geral dos dados referentes às etapas 

de implementação do PVNT. 

 

 

Tabela 3: Matriz Avaliativa Frente Às Etapas Preconizadas Pelo PVNT  

Etapas Grau de Implementação 

Concluído  Em Desenvolvimento  Não iniciado  Parado  

Identificação de 

instituições parceiras 

governamentais e da 

sociedade 

civil e a constituição de 

comissões 

intersetoriais/ 

 

Comitê Gestor 

Instituído por meio de 

decreto Decreto 5022 

de 28 de outubro de 

2014 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

xxxxxxx 

Coleta, gestão, 

qualificação e análise 

das informações 

(realização periódica de 

integração entre as 

diferentes bases de 

dados) 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxx 

Coleta  de dados em 

fase de Criação da 

Subcomissão de coleta 

de dados 

 

Dados não integrados 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

xxxxxxx 

Análise  

dos fatores de risco e 

condutas inadequadas 

dos 

usuários do trânsito. 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Não iniciado 

 

 

xxxxxxx 

Elaboração de planos de 

ações integradas e 

intersetoriais de 

segurança no trânsito 

baseados 

primordialmente nos 

dois 

fatores de risco 

nacionais: ‘beber 

e dirigir’ e ‘velocidade 

excessiva e inadequada’ 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Não iniciado 

 

 

 

xxxxxxxx 
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mas com possibilidade 

de 

identificação de outros 

dos fatores de risco  

 

Execução das 

intervenções 

intersetoriais e 

integradas de acordo 

com as atribuições e 

responsabilidades 

de cada instituição. 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxx 

Execução parcial visto 

que ações foram 

realizadas setorialmente 

ausência de 

planejamento conjunto.  

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxx 

Fonte: Matriz avaliativa elaborada pelo autor  

 

Observou-se, então, que o PVNT em Aracaju encontra-se entre a estruturação de sua 

primeira etapa de implementação, relacionada à busca por “formação de parcerias, 

identificação de instituições parceiras governamentais e da sociedade civil, (SILVA e cols. 

2013, p.533), e a construção da segunda etapa, configurada pela constituição de comissões 

intersetoriais do Projeto Vida no Trânsito, “Coleta, gestão, qualificação e análise das 

informações, onde são identificadas as fontes de informações existentes sobre as ocorrências 

de acidentes de trânsito, os mortos e feridos graves em consequência desses acidentes” (id. 

2013). (ver tabela 3). 

 

Esta constatação baseou-se: 

 

1- Nos relatos dos próprios membros da gestão; 

2- Nas informações colhidas a partir da participação de reuniões intersetoriais; 

3- Nos documentos relacionados à implementação do referido projeto. 

 

As falas a seguir corroboram com as asserções acima revelando o atual momento 

vivido na implementação do PVNT na cidade supracitada: 
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...A gente tá nesse passo onde a gente forma o comitê e a gente tá 

trabalhando como subcomissão. A partir do momento em que a gente já 

tenha dados dessa subcomissão onde a gente já vai ta fazendo pareamento, 
organizando o banco...(DONA MARTA, Gestão, SMS). 

 

...levantar os dados de sobre vítimas Mobimortalidade, e a partir daí a gente 
possa qualificar essas informações. (DONA JÉSSICA, Gestão, SMS). 

Estes dados foram importantes por revelar que a implementação do PVNT tem 

procurado se organizar em torno das etapas preconizadas (ver tabela 3), uma vez que há 

metas a serem cumpridas no intuito de atender à condicionalidades estabelecidas para repasse 

das verbas mensais (PAB variável) necessárias a essa implementação. 

 

- Hoje o Vida no Trânsito tá inserido no piso variável,...  então, assim, existe 
uma quantia que está sendo passada para o Estado e para o município de 

Aracaju desde janeiro 2014... O Estado recebe R$ 21.000 (vinte e hum mil). 

Aracaju recebe R$ 17.000 (dezessete mil). A gente entrou no guarda chuva 
da vigilância em saúde na parte do piso variável, porque tem o fixo, a 

violência é do fixo, e o Vida no Trânsito é variável, tem condicionalidades 

para você continuar recebendo...  . (MARILIA, Gestão, SES). 

  

Estas condicionalidades para repasse dos incentivos financeiros para implementação 

do PVNT são definidas pela Portaria 183/GM/MS de 30/01/2014 (BRASIL, 2014, p. 13), a 

saber: 

 

Art. 36. Para a execução das ações do Projeto Vida no Trânsito, o ente 

federativo habilitado ao recebimento do incentivo financeiro assumirá as 

seguintes responsabilidades: 

I - instituir Comitê Intersetorial Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, 

de execução e acompanhamento do Projeto Vida no Trânsito ou tema 

similar;  

II - instituir Comissão ou Subcomissão de Coleta de Dados, Análise e Gestão 

da Informação; 

 III - enviar anualmente à SVS/MS relatório com informações qualificadas 
sobre as lesões e mortes causadas no trânsito, utilizando banco de dados da 

segurança pública, trânsito e saúde sobre acidentes e vítimas; e  

IV - promover o desenvolvimento de ações de intervenção baseadas nas 

evidências obtidas após análise de dados e informações, por meio de 
planejamento integrado e intersetorial, com projetos de intervenção focados 

a partir dos fatores de risco prioritários de ocorrência dos acidentes de 
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trânsito, nos grupos de vítimas e nos pontos críticos de ocorrência de 

acidentes nos Municípios. 

 

Entretanto, não obstante a análise da formalização das etapas do PVNT e as condições 

que as motivam sejam dados muito importantes, outros pontos são essenciais para se 

compreender como esta política tem sido implementada, como o envolvimento dos atores 

inseridos, a velocidade de consecução dessas etapas, as relações intra e intersetoriais, tudo 

isso relacionado à efetividade dos resultados obtidos.  

 

2- EIXO 2 - CONHECIMENTO DA POLÍTICA E DO PROJETO 

 

Um dos eixos fundamentais neste estudo, referenciado pelos dados da matriz 

avaliativa (ver tabela 4), diz respeito ao grau de conhecimento da política por parte dos seus 

atores, principalmente no âmbito da gestão e Estratégia de Saúde da Família. Esse 

conhecimento refere-se ao nível de exposição do profissional a qualquer tipo de informação, 

ou não, a respeito da Política e do Programa Vida no Trânsito, que de alguma maneira tenha 

vindo a influenciar suas atitudes e práticas profissionais 

 

Tabela 4 – Nível de Conhecimento Frente ao PVNT 

Setores Conhecimento do PVNT  

 

Secretaria de Saúde (Nível central)  

Nível Gestão 

Conhecimento mais aprofundado e processual do PVNT 

 

Atenção Básica (Setor) – Nível Gestão 

 

Conhecimento superficial da política e não participa das 

discussões e da implantação do PVNT. 

 

Estratégia de Saúde da Família – ESF 

Nível Equipes 

Membros das equipes desconhecem o Projeto. 

 

Programa Saúde na Escola – PSE (Gestão)  

Nível Gestão 

  

Desconhece o PVNT. 

Tema trânsito é preconizado como tema opcional. 

 

 



62 
 

SMTT – Nível Gestão Conhecimento consistente sobre o PVNT. Participa das 

discussões intersetoriais. 

PRF - Conhece o PVNT. 
 - Inserção como membro permanente do Comitê Gestor 
intersetorial 
 

Detran – Nível Gestão Conhece a PVT e o PVNT. Participação esporádica das 

discussões.  

Sec. De Segurança Pública – Nível Gestão Conhecimento sobre o PVNT em construção. 

Fonte: matriz avaliativa elaborada pelo autor 

 

A discussão sobre o nível de conhecimento da política e de modo especial do Projeto 

Vida no Trânsito é uma dimensão muito importante dentro do que fora proposto enquanto 

objetivo desta pesquisa, uma vez que interfere diretamente na inserção e atuação dos sujeitos 

no âmbito das suas atitudes e práticas e revela o posicionamento que estes assumem diante 

das possibilidades de sua intervenção. Essa dimensão permite um entendimento sobre como a 

implementação deste Projeto tem ocorrido efetivamente. 

  

Os resultados encontrados em relação à dimensão ‘conhecimento do PVNT 

apresentaram diferentes nuances, variando do total desconhecimento do projeto, 

perpassando pelo conhecimento parcial até o pleno conhecimento do mesmo. Cada uma 

dessas dimensões tem muito a revelar a respeito de como a política tem se organizado e sido 

implementada no que concerne aos âmbitos da Gestão e da Estratégia de Saúde da Família. 

Este aspecto pode ser visualizado na matriz avaliativa (ver tabela 4). 

 

Um dado significativo encontrado nas falas dos sujeitos durante as entrevistas trouxe à 

tona uma realidade marcante referente a uma dimensão de total desconhecimento da política 

e do PVNT, tanto em nível documental quanto de práticas, principalmente entre os membros 

das Equipes de Saúde da Família, como demonstram as falas abaixo:  

 

Eu fiquei admirada ter um projeto desse e não passar pra gente... é 

interessante... Se alguém teve, então nunca passou para mim porque eu não 
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vi.... Menino, esse negócio da década a gente já vai fazer 5 cinco anos já 

sem saber das coisas... (FRANCISCA, Enfermeira, ESF) 

... não, não. A gente não sabe disso... Eu mesma não sabia disso... eu como 

auxiliar de enfermagem não recebi nenhum tipo de informação quanto mais 

de capacitação. Eu realmente desconheço o programa. (JOANA, Aux. de 

Enfermagem, ESF)  

Meu Deus, não... Trabalho relacionado a saúde e muita gente não sabe. 

(LÚCIA, ACS, ESF) 

 

As falas das entrevistadas demonstram surpresa diante do questionamento sobre seu 

conhecimento da política, do projeto, como pode ser percebido nas respostas de Lucia e 

Francisca, por exemplo. E isso também ficou evidente durante as entrevistas. Este fato aponta, 

entre outras coisas, para a existência de possíveis dificuldades na comunicação entre os 

setores e conduz a uma indagação sobre o que tem se colocado enquanto impedimento para 

essa boa comunicação principalmente no nível gestão – ESF.  

 

Essa constatação em relação ao possível distanciamento entre as instâncias 

responsáveis e a aquelas que se encontram na “ponta”, ao menos em nível comunicacional, é 

uma dimensão importante a ser analisada, porque, num nível mais amplo, pode apontar para 

um distanciamento em relação à própria população, uma vez que os membros das Equipes de 

Saúde da Família entrevistados, antes de serem membros da Estratégia, são cidadãos que 

desconhecem o que está sendo implementado. Isso pode ser um indicador importante na 

compreensão de como essa e outras políticas públicas vêm sendo implementadas e mesmo em 

relação à sua efetividade, pois para que a mesma alcance um grau de efetividade tudo depende 

da forma que é elaborada, gerenciada, depende dos atores e contextos sociais envolvidos. 

 

Caldas e Amaral (2008) citam que há dois tipos de atores presentes no processo de 

discussão, criação e execução das Políticas Públicas, “os ‘estatais’ (oriundos do Governo ou 

do Estado) e os ‘privados’ (oriundos da Sociedade Civil)”. E seria nesse espaço, formado por 

tais atores, onde a mediação e negociação se estabeleceriam gerando uma relação dialógica e 

capaz de formalizar mudanças concretas, capaz de que favorecer a ambos os lados.   

A fala de Pedro corrobora com tal pressuposto: 
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O povo precisa saber do que tá sendo feito pra garantir a vida. (PEDRO, 

Gestão, SMTT)  

 

Em continuidade a análise deste eixo temático, outro dado importante foi encontrado 

como resultado das entrevistas e revela que em se tratando da dimensão conhecimento da 

política, mesmo em nível superficial, a grande maioria dos entrevistados que conhece ou já 

ouviu falar da política e/ou do PVNT encontra-se no âmbito da gestão e das secretarias. 

Essa constatação encontra-se relatada na tabela 3. As falas a seguir confirmam o que foi 

pontuado: 

 

- Bom, o único conhecimento que eu tenho é que ele está sendo implantado... 

e aquela questão né processual que é de outra vigilância, então, não tenho 

que subsídio pra dizer processualmente como é que tá sendo implantado. 

(ANA CLÁUDIA, Gestão, SMS) 

- Desde a PRF... Quando o programa foi lançado eu tava na PRF ainda... eu 
acompanho o projeto... não vou dizer que estou lá todos os dias 

integralmente, deixei a cargo do nosso programador de educação esse 

acompanhamento mais direto. (PEDRO, Gestão, SMTT)  

- Total, linha de frente total. Mas total mesmo, de ir atrás, Porque eu 

comecei como?... eu vou atrás de quem executa e dizer de que forma eu 

posso ajudar e dizer que o PVNT está em ação. Foi assim que começou. 
(DONA MARTA, Gestão, SMS)  

... É de minha responsabilidade acompanhar esse processo.  Dentro da 
Atenção Básica só o que me compete enquanto áreas técnica, é o Vida no 

Trânsito e a violência... (MARÍLIA, Gestão SES) 

 

Entretanto, comparando-se os discursos de alguns membros da gestão é possível 

inferir-se a respeito de um ponto comum em suas falas o qual justificaria o fato dessas 

informações encontrarem-se ainda centralizadas no âmbito da gestão. Como se observa nas 

falas a seguir: 

 

 Eu acho o seguinte. A gente tá nesse passo onde a gente forma o comitê e a 

gente tá trabalhando como subcomissão. A partir do momento em que a 
gente já tenha dados dessa subcomissão onde a gente já vai ta fazendo 

pareamento, organizando o banco eu acho que isso deixa mais ou menos o 

outro passo pra gente socializar, principalmente, com essas pessoas que são 
parceiros nas outras unidades... (DONA MARTA, Gestão, SMS)  
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...levantar os dados de sobre vítimas Mobimortalidade, e a partir daí a gente 

possa qualificar essas informações e propor políticas identificar os fatores 

de risco, e a partir daí a gente vai poder fazer esse trabalho de 
sensibilização, Então isso é uma etapa posterior agora ainda não. (DONA 

JÉSSICA, Gestão SMS).   

... levantar os principais fatores de risco, propor políticas que possam estar 
voltadas ao combate a esses fatores de riscos... Então primeiro isso aí, e 

depois a gente poder sensibilizar os profissionais. (DONA JÉSSICA, Gestão, 

SMS).   

...É um desenho de como a Atenção Básica, a Estratégia de Saúde da 

Família ou como seja, os equipamentos... que estão na ponta, esse pensar de 
como vai trabalhar não foi dado, porque no Vida no Trânsito, isso seria 

desdobramento, seria uma das últimas etapas, não diria a última a 

penúltima etapa, a partir da avaliação da qualificação do dado, do 

alinhamento do dado você produzir um plano de ação que, com certeza 
atenção básica vai estar envolvida. (MARILIA, Gestão, SES) 

 

De acordo com essas falas, em primeiro lugar há uma necessidade de que se 

qualifiquem, (organizem), os dados para que, a partir daí, se amplie essa ação e outras 

instâncias sejam sensibilizadas e convidadas a participar do processo, como a Atenção Básica 

e a Estratégia de Saúde da Família por exemplo. E então, a própria população tome parte nas 

discussões. 

 

Souza (2006) diz que as políticas são desenhadas e formuladas, para depois 

desdobrarem-se em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e 

pesquisa para, dessa maneira, quando postas em ação, serem implementadas, ficando, daí, 

submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação.  

 

Segundo o que preconiza a Portaria 183/2014, a promoção e o desenvolvimento de 

ações de intervenção devem ser baseadas nas “evidências obtidas após análise de dados e 

informações, por meio de planejamento integrado e intersetorial, com projetos de intervenção 

focados a partir dos fatores de risco prioritários de ocorrência dos acidentes de trânsito, nos 

grupos de vítimas e nos pontos críticos de ocorrência de acidentes nos Municípios”. 

(BRASIL, 2014, p 13) 
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Diante do exposto, o que se pode inferir, tendo por base os discursos dos gestores, as 

portarias e orientações do Ministério da Saúde, é que, na verdade, está-se buscando que sejam 

cumpridas as etapas de implantação do Projeto Vida no Trânsito cumprindo-se as condições 

estabelecidas pelo Ministério, por meio de suas portarias, resoluções e decretos, de maneira a 

que os incentivos financeiros para implementação do PVNT, continuem sendo repassados 

sem restrições, pois como define a Portaria 183/2014 em seu artigo 38:  

 

“O ente federativo será desabilitado do Projeto Vida no Trânsito nas 

seguintes hipóteses: 

I - ausência de institucionalização do Comitê Intersetorial de execução e 

acompanhamento do Projeto Vida no Trânsito; ou  

II - não envio do relatório anual da Comissão ou Subcomissão de Coleta de 

Dados, Análise e Gestão da Informação à SVS/MS.” (BRASIL, 2014, p 14) 

  

 Entretanto, não obstante a necessidade do cumprimento das etapas e condições 

estabelecidas, essa realidade também faz surgir um questionamento sobre a forma como o 

processo vem se organizando e, principalmente, por que razão ele precisa ser feito de 

maneira tão linear ao invés de se pensar em uma dinâmica mais cíclica, com processos 

que se retroalimentam. Ou seja, por que setores, principalmente no âmbito da Saúde, que 

também são partes interessadas ou até mesmo focos da intervenção, não podem já ir sendo 

preparados, por meio do acesso a informações e sensibilizações, fazendo parte do processo já 

durante a sua elaboração, colaborando, inclusive, com a construção do mesmo, uma vez que, 

“essas demandas são interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas influenciadas por 

uma agenda que se cria na sociedade civil através da pressão e mobilização social.” 

(TEIXEIRA, 2002, p. 3).  

 

Desta forma, indaga-se o porquê dessas instâncias, tão essenciais ao contexto, terem 

sua inserção preconizada somente ao final do processo e não desde o início do mesmo, uma 

vez que, tomando por base os conceitos de Brousselle, Hartz et al, (2011) e Fratterman e 

Wanderman (2005), as mudanças não precisam ocorrer apenas ao término do processo, essas 
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já devem e podem ir acontecendo ao longo da elaboração do mesmo, ou seja, ainda na fase de 

negociação com os atores envolvidos. 

 

Estas realidades apresentadas trazem à tona outro importante questionamento no que 

se refere ao processo de efetivação da política ligada ao Projeto Vida no Trânsito e ao 

cumprimento de suas metas em Aracaju, levando-se em consideração que resultados são 

esperados até 2020, havendo, então um prazo determinado para a estruturação e cumprimento 

da mesma. Sabe-se, com base nas falas de membros da gestão entrevistados, juntamente com 

o que teorizam Silva e cols. (2013), que o referido Projeto encontra-se ainda em sua segunda 

fase de implantação na cidade de Aracaju (ver tabela 5/6), sabendo-se que esta cidade aderiu 

ao Projeto oficialmente em 2013, ou seja, já se passaram dois anos, restando apenas cinco 

anos para o cumprimento das metas propostas. 

  

Diante desse questionamento surgiu a seguinte resposta: 

...Veja bem, em Aracaju a primeira capacitação aconteceu ano passado, 

Então a gente vai precisar de trabalho continuo árduo, e de empenho, se 

acontecer isso nós vamos pra frente, se não, a gente não vai. Trabalho, pra 
mim não existe outro segredo pra coisa dar certo.  Empenho e trabalho. Se 

tiver isso a coisa vai pra frente, se não tiver não vai. É muito simples. É 

igual a conta de matemática dois mais dois são quatro. (DONA JÉSSICA, 
Gestão, SMS) 

 

Os dados coletados, associados a essa resposta da entrevistada, revelam-se bastante 

significativos e emblemáticos para este estudo, uma vez que sugerem uma real possibilidade 

do não cumprimento das metas preconizadas pelo Projeto, sendo o grande risco neste ponto 

que não se atinjam os objetivos propostos, prejudicando a efetividade da política, pois 

segundo Salazar (2004, p.25) efetividade refere-se à “capacidade de uma iniciativa alcançar 

os objetivos propostos sob condições não controladas”, ou seja, “quando nos referimos à 

efetividade, estamos avaliando se uma intervenção serve para o que foi criada, quando 

funciona sob condições reais.” (Idem, 2004, p 25). E, neste caso em questão, de acordo com o 

que foi pontuado, essa efetividade pode estar em risco. 
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No âmbito desse Projeto, sabe-se que sua efetividade não está resumida a uma atuação 

isolada do Setor Saúde, pois sua configuração envolve uma atuação intersetorial, pressupondo 

que este setor não dá conta da saúde em seu conceito ampliado de qualidade de vida, 

relacionada aos determinantes sociais, devendo necessariamente articular-se aos demais 

setores, como: educação, trabalho, economia, justiça, meio ambiente, transporte, lazer, entre 

outros.  

 

Os dados da tabela 4, abaixo, demonstram que a Secretaria Municipal de Saúde de 

Aracaju tem procurado estabelecer articulações com outros setores da sociedade no intuito de 

favorecer a implementação do Projeto. Dentre os setores que têm se engajado nessa tarefa, a 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) é a que mais está inserida nas 

discussões e planejamento do PVNT. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou uma 

aproximação maior ao Projeto a partir da segunda reunião de implementação do Comitê 

Gestor Intersetorial, na qual seu representante solicitou que a entidade fosse estabelecida 

enquanto convidado permanente do Comitê, como registrado em ata. É possível visualizar 

ainda que o envolvimento com a Secretaria de Segurança pública e o DETRAN encontra-se 

em um processo mais inicial nessa inserção junto às iniciativas do Projeto, resumindo-se ao 

compartilhamento dos dados de seus respectivos bancos.  

 

 Entretanto, não obstante este não ser um projeto de responsabilidade única do Setor 

Saúde, exigindo-se um diálogo com outras instâncias externas ao mesmo, todavia, não se 

pode deixar de considerar também a necessidade da articulação de um diálogo intrassetorial 

com algumas instâncias fundamentais, como a Atenção Básica por meio da Estratégia de 

Saúde da Família, por exemplo, como porta de entrada e reorientação da rede, assumindo um 

lugar estratégico na estruturação e implementação de ações intersetoriais, sendo essa uma 

sugestão desta pesquisa. Contudo, os dados coletados demonstram uma relação intrassetorial, 

no âmbito do Projeto, muito mais tênue do que as relações com os outros setores extra SMS, 

chegando em alguns dos casos, a nem existir, como se percebe em relação à ESF ou ao PSE. 

(ver tabela 4) 
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Tabela 5- Nível de Prática dos Setores Frente ao PVNT 

Setores Critérios Atividades 

preconizadas   

Analise da Situação Síntese dos 

Resultados  

Secretaria 

de Saúde 

(nível 

central) 

Como 
preconizado pelo 
Ministério da 
Saúde assume o 
lugar de 
organizador e 
articulador das 

ações 
intersetoriais para 
implantação e 
implementação do 
PVNT 

- Planejamento, 
estruturação e 
coordenação do 
PVNT. 
 
-Coordenação 
das ações 

intersetoriais 

- Qual o envolvimento da 
gestão? 
 
- Que setores estão envolvidos? 
 
- Há um diálogo intrassetorial? 
 

- Há interação com a AB e a 
ESF? 

-Envolvimento da 
Diretoria de 
Vigilância em 
Saúde – Coord. 
De Promoção da 
Saúde – Núcleo 
de Prevenção a 

violência e 
acidentes 
(NUPEVA). 
 
- 
Intrassetorialidade 
frágil – outras 
diretorias 

conhecem PVNT 
superficialmente 
(ou nem o 
conhecem). 
 
- A Atenção 
Básica e a ESF 
deve se envolver 
apenas depois das 

informações 
integradas e 
qualificadas. 

Atenção 

Básica 

Como porta de 
entrada e 
reorientação da 
rede assume um 

lugar estratégico 
na estruturação e 
implementação de 
ações 
intersetoriais. 

Função de 
implementação 
das ações. 

- Gestão conhece o PVNT(?)/  
 
-Política é entendida como 
parte da agenda (?). 

 
-Que conhecimento e 
engajamento os membros da 
ESF possuem em relação ao 
projeto (?)  

- sabe da 
existência 
(conhecimento 
superficial). 

 
- entende que 
deve ser parte da 
agenda 
 

 

ESF 

 
Ações de cunho 
preventivo / visita 

domiciliar/ 
 
Ações 
intersetoriais./ 
Empoderamento 
da comunidade 
(informação, 
conscientização) 

 
Ações de 
promoção da 
saúde 
(acompanhamento 
das vítimas) 
 

 
Ações ligadas à 
promoção e 

prevenção/ 
Educação em 
Saúde 
(Visitas 
domiciliares, 
Saúde na Escola, 
campanhas 
educativas...) 

 
- Membros Conhecem o 
PVNT(?) 

 
- Há ações integradas ao PSE 
(?). 
 
Há 
acompanhamentos/intervenções 
junto a consequências do 
trânsito? 

 
- Não Conhecem 
o Projeto; 

 
- A educação em 
saúde deve sair de 
dentro da própria 
unidade de saúde 
(Educação – 
Prevenção) 
 

- Sujeito que sofre 
acidente de 
trânsito - é 
adscrito a uma 
região que é 
atendida por uma 
equipe de saúde 
da família... ele 

vai ficar acamado, 
vai precisar da 
ESF... visitas 
domiciliares 
. 
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PSE 

 

Gestão 

Saúde 

- Estratégia 
complementar à 
ESF. 
 
Ações de caráter 
intersetorial/ 
parceria PSE – 

ESF. 
Envolvimento 
proativo da ESF. 
 
Participação da 
SEMED 

Ações 
educativas nos 
estabelecimentos 
de ensino em 
parceria com a 
Sec.de Educação 
(SEMED) e a 

ESF  

Os sujeitos conhecem a política 
– o Projeto? 
 
Como são planejados os temas 
e as ações? 
 
Que ações são feitas? 

 
Ações em sala de aula, na rua?  
 
Como se dá a parceria com a 
ESF? 

- Desconhece o 
PVNT. 
 
- Tema trânsito é 
preconizado como 
tema opcional. 
 

- Trabalha temas 
tradicionais 
(Tuberculose, PA, 
Hanseníase, 
Saúde Bucal...)  
 
- Ações feitas 
basicamente em 
Escolas/ creches – 

não há ações na 
rua. 
 
- relaciona-se com 
a ESF enquanto 
estratégia 
complementar. 
 

- A educação em 
saúde deve sair de 
dentro da própria 
unidade de saúde 
(Educação – 
Prevenção) 
 

SMTT - Estabelecimento 
de ações 
integradas e 
intersetoriais. 
 
- Integração entre 
os sistemas de 
informação - 
compartilhamento 

confiável dos 
dados. 
 
 

Ações ligadas ao 
planejamento, 
execução e 
fiscalização de 
ações voltadas 
ao trânsito 
coordenadas 
pelo setor. 

 
- Relação com o Projeto? 
 
Sistema bem estruturado?   
- integração com demais 
setores?  
 
-integração dos dados 
repetidos? 

 
Educar- Fiscalizar? 

- Conhecimento 
consistente sobre 
o PVNT. 
 
-Dialoga com 
outros setores 
mais técnicos. 
 
- Diálogo 

intersetorial com 
o setor bem 
estruturado no 
nível da Gestão 
 
- Existe 
coordenação de 
Educação para o 

trânsito 
 
 
 

PRF Compartilhamento 
de informações 
 

Estabelecimento 
de Ações 
integradas e 
intersetoriais  

Ações pontuais e 
independentes 

 
- Relação com o Projeto?  
 

- Bancos de dados próprios e 
integração frágil? 
 
- Atuação mais abrangente fora 
do âmbito do município? 

 
- Conhece o 
PVNT. 

 
 - Inserção como 
membro 
permanente do 
Comitê Gestor 
intersetorial 
 
Banco de Dados 
Próprios/  
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Atuação mais 

ligada à rodovias 
estaduais e 
federais 

 

 

 

Sec. De 

Segurança 

Pública 

 
Integração entre 
os sistemas de 
informação que 
permita 
compartilhamento 
confiável dos 

dados/ 
estabelecimento 
de ações 
intersetoriais. 

 
Ações pontuais 
coordenadas 
associadas à 
SMTT.  

 
Relação com o Projeto? 
 
Ações intersetoriais junto à 
Secretaria de Saúde? 
  
Compartilhamento dos dados? 

 
-Conhecimento 
sobre o PVNT em 
construção. 
 
- Setor Saúde não 
toma ciência. 

 
Inicio da criação 
de banco de dados 
único do Projeto 
 

 

 

 

 

DETRAN 

 
 
Compartilhamento 

de informações  

  
 
Relação com o Projeto? 

 
Compartilhamento dos dados? 

Conhecimento 
sobre o PVNT em 
construção 

 
Inicio da criação 
de banco de dados 
único do Projeto 
 
 

Fonte: Matriz elaborada pelo autor 

 

Como cita Figueiredo (s/d) a Equipe de Saúde da Família tem um acesso mais 

próximo às realidades sociais das comunidades nas quais está inserida, estando a mesma em 

uma posição favorável para atuar eficazmente por meio de ações “como, a criação de espaços 

coletivos de discussão, nos quais sejam analisados a priorização das necessidades de saúde, os 

seus determinantes sociais, as estratégias e os objetivos propostos para a sua abordagem”. 

Estas ações representam o que já se preconizava por meio da Carta de Ottawa (1986) quando 

a mesma definiu cinco campos de ação que deveriam ser contemplados no âmbito da 

Promoção da Saúde:  

 

1- implementação de políticas públicas saudáveis;  

2- criação de ambientes saudáveis;  

3- capacitação da comunidade;  

4- desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas;  

5- reorientação de serviços de saúde. 
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Diante de tudo isso, a necessidade de que se estabeleça um diálogo com a Atenção 

Básica e por consequência com a ESF, tem por intuito favorecer a efetividade do Projeto 

trazendo benefícios à sociedade, a qual deve ser o objetivo primordial desta e de todas as 

outras políticas. Como afirma Caldas e Amaral (2008, p. 5) as Políticas Públicas referem-se a 

uma totalidade de ações, metas e planos que os governos em todos os níveis traçam para 

alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. E, como define a própria Política 

Nacional de Promoção de Saúde, “a saúde, é uma produção social e com múltiplas 

determinações, daí que a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção 

se faz necessária” (BRASIL, 2010, p 12). 

 

Com isso não se está desconsiderando a real importância de que as etapas sejam 

cumpridas, nem que a organização e qualificação dos dados seja importante para nortear as 

intervenções, pois como bem aponta Souza (2006), é inerente, ao processo de formulação de 

uma política, a definição da agenda, identificação de alternativas, avaliação e seleção das 

opções e implementação propriamente dita, incluindo aqui a avaliação. Entretanto, a grande 

inquietação reside no fato de que o objetivo da política é possibilitar mudanças, pois “as 

políticas públicas visam responder a demandas, principalmente dos setores marginalizados da 

sociedade, considerados como vulneráveis. (TEIXEIRA, 2002 p. 3). Desta forma e para que a 

mesma alcance um grau de efetividade tudo depende da maneira e da ‘velocidade’ com que é 

elaborada, gerenciada, e depende  dos atores e contextos sociais envolvidos.  

 

3- EIXO 3- COMUNICAÇÃO: 

 

Diante do que foi exposto até agora, percebe-se que toda essa discussão gira em torno 

de um pressuposto fundamental que é o processo comunicacional, tendo como foco a troca de 

informações. E o que pode ser apreendido até este ponto é que, um dos grandes entraves do 

processo, encontra-se possivelmente na questão de como essa comunicação vem se 

estabelecendo e como as informações vem sendo veiculadas junto aos profissionais de saúde e 

qual a qualidade da mesma. 
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Neste eixo de análise alguns pontos são importantes.  

 

No âmbito da comunicação algumas perspectivas se destacaram tanto nas falas de 

gestores quanto de membros da ESF. 

3.1- O PAPEL DAS CAPACITAÇÕES 

 

Um dos principais pontos referidos na fala dos membros da Estratégia diz respeito à 

função das capacitações como forma de veiculação da informação, de maneira a muni-los de 

ferramentas para a realização de seu trabalho junto à população, e como sua ausência pode 

trazer prejuízos ao seu trabalho. 

 

 Uma questão bastante significativa, inferida a partir das falas, diz respeito à 

valorização da informação enquanto uma das ferramentas mais importantes para os indivíduos 

estarem capacitados à realização de seu trabalho. 

 

- É deveria começar com uma capacitação para a gente estar bem 

informado.  Porque se não tiver capacitação você não sabe o que irá passar 

lá fora. É muita coisa que a gente mesmo não sabe. E a gente está com 
quantos anos... três anos sem capacitação.(DANIELA, ACS, ESF) 

- quando você tem uma estratégia, está capacitado com estratégias para 

chamar atenção deste público acho que a resposta ela é bem sucedida. 
(FLÁVIA, Aux. de Enfermagem, ESF) 

-  Eu acho que todos deveriam ter...toda saúde. só que esse daí eu não vi 
ainda. (LUIZA, Médica, ESF) 

 

Aprofundando um pouco mais essa análise sobre a necessidade de capacitações, é 

possível inferir, inclusive a partir do que fora observado durante as entrevistas, que há uma 

necessidade de reestruturação das mesmas. Há nas falas certa impressão de premência de 

inovações. Ao que parece tem havido uma tendência à repetição em relação aos temas 

apresentados existindo com isso a necessidade de abertura a novas perspectivas, e o PVNT 

estaria entre essas novas possibilidades. 
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- .foi tanta capacitação... como eu falo: é hanseníase, tuberculose, criança, é 

pré-natal de risco, eu até considero que nesse ponto ele não traz muita 

informação mesmo. (LUIZA, Médica, ESF) 

(...) Certas práticas das equipes de saúde (...) continuam a perpetuar modelos 

tradicionais de atuação focados em uma visão arcaica do processo saúde doença caracterizada 

por intervenções verticalizadas e pouco preocupadas com o desenvolvimento da autonomia 

dos sujeitos (CARNEIRO, SOUZA et al, 2012), enquanto que é cada dia mais premente uma 

visão ampliada de tal processo.  

Um ponto importante percebido a partir dessas falas, em relação às capacitações, 

demonstra duas situações bastante significativas: ou elas não estão acontecendo, como 

aponta Flavia, ou estariam precisando de renovação, como reflete Luiza. Ambas as 

realidades são barreiras importantes no processo comunicacional entre os diversos setores e 

teriam consequências diretas sobre o processo de implementação e efetividade das políticas 

públicas, e no caso em questão, sobre a política que estrutura o PVNT, e do próprio Projeto 

em si. 

 

- a gente abordou muito tema, mas voltado... para a parte de acidente 

ninguém nunca abordou não (FRANCISCA, Enfermeira, ESF). 

 

A necessidade da informação enquanto forma de conhecimento e mais ainda de 

mobilização social é algo perceptível nas falas. Porém, não qualquer informação, como já 

visto nas falas anteriores, mas uma informação qualificada, que estruture o conhecimento e 

capacite o profissional para sua prática, uma vez que essa informação se torna o elo que une 

os diversos setores e o profissional à comunidade e se torna uma ferramenta fundamental para 

a educação e prevenção.  

 

- a gente vai fazer prevenções, a gente traz informações, então esse é o 

trabalho do agente de saúde. É prevenção, e informações é o principal.... 

Sem a gente a unidade não está sabendo o que está acontecendo em casa. 
(DANIELA, ACS, ESF) 
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3.2- PERCEPÇÕES SOBRE AUSÊNCIA DE DIÁLOGO OU ESCUTA 

 

Uma questão importante que surgiu nas entrevistas, e refletiu certa insatisfação, se 

configurando enquanto uma barreira significativa para o processo comunicacional, 

principalmente entre Gestão-Estratégia, é quando o diálogo não se estabelece devido a 

imposições e falta de escuta entre as partes interessadas. Nesse momento a comunicação é 

prejudicada e há prejuízo também para a percepção das reais demandas e necessidades dos 

sujeitos envolvidos e com isso esforços e tempo muitas vezes são desperdiçados por não 

serem direcionados para os verdadeiros focos de intervenção e para os verdadeiros interesses 

dos grupos. 

 

-  há uma dificuldade porque as vezes até a gente não é bem ouvido né... Tão 

assim como deve ser. A ordem como deve ser, parte de lá.  Então, muitas 
vezes, não estou dizendo todas as vezes, algumas opiniões não são bem 

aceitas... De lá vem é a ordem... Vocês vão fazer assim...! Vocês irão por 

aqui. (FLAVIA, Aux. de Enfermagem, ESF) 

 

O discurso abaixo corrobora com as pontuações acima: 

  

- quando eu cheguei era uma reclamação muito grande porque eles 

achavam muito distante o vínculo com a secretaria, com a coordenação. 
(ANA CLÁUDIA, Gestão, SMS). 

 

Entretanto, o discurso abaixo aponta para uma perspectiva de mudanças no âmbito das 

práticas, o que sugere a construção de uma realidade diferente em relação ao afirmado 

anteriormente. 

 

- sempre quero dar esse sentido de me colocar como parte... e até porque 

eles sentem se acolhidos,  então ele sentem-se ouvidos. (ANA CLÁUDIA, 

Gestão, SMS) 
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Porém, essa fala parece referir-se mais a uma prática pessoal, sendo então  uma 

realidade isolada diante do todo, o que indica que a dimensão apresentada no discurso da 

entrevistada Flavia ainda pode ser uma vivência presente no âmbito do processo 

comunicacional entre os setores. 

 

4- EIXO 3-  INTERSETORIALIDADE 

 

- Trânsito é complexo. Trânsito não é somente o veículo, o carro rodando na 

rua. Eu preciso ter planejamento pra fazer o trânsito, eu preciso de 

engenharia pra fazer o trânsito, eu preciso de tecnologia da informação pra 
fazer o trânsito, eu preciso do próprio gestor do trânsito pra poder ver a 

questão de fluxo e de deslocamento de pessoas, eu preciso de transporte 

público do trânsito, eu preciso pensar no pedestre, no ciclista, no 
motociclista, no condutor do veículo de passeio, no condutor de veículo de 

carga, ou seja, o trânsito é complexo. Eu preciso ter uma dimensão de tudo 

pra poder então chegar a uma solução e em todos os beneficiados e não um 

ou outro. (PEDRO, Gestão, SMTT) 

 

Essa fala de Pedro reflete a exatamente a perspectiva de atuação do Projeto Vida no 

Trânsito, que é fundamentalmente intersetorial, como a maioria das políticas pública o é, e 

pela complexidade de seu objeto, há a necessidade que se supere a fragmentação do saber 

para que se favoreça a saúde da população. Isso exige uma interação entre as mais variadas 

instâncias da sociedade. (ver tabela 4) 

 

A prática da intersetorialidade deve responder às necessidades de saúde das diferentes 

coletividades, mobilizando os setores necessários para isso e envolvendo a população em 

todas as etapas de implantação das ações (CAMPOS e cols., 2005). E, sendo concebida como 

estratégia de envolvimento de múltiplos atores, no que se refere ao fenômeno do trânsito, 

implica no estabelecimento de parcerias, com responsabilidades compartilhadas nas ações de 

prevenção e de promoção da redução da morbimortalidade por acidentes, configurando-se 

como uma importante e eficaz forma de trabalho neste campo ampliado da saúde (BRASIL, 

2010). 
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Ele, o PVNT
17

, fomentou o amadurecimento da necessidade da importância 

dessa intersetorialidade (MARÍLIA, Gestão, SES) 

 

Observando-se as etapas preconizadas para a implementação do PVNT, (ver tabela 4), 

é possível visualizar seu caráter intersetorial logo na primeira delas, a qual preconiza que 

sejam identificadas instituições parceiras governamentais e da sociedade civil para a 

constituição de comissões intersetoriais. (SILVA et al, 2013). Este fato se dá em razão do 

Projeto Vida no Trânsito ter como fundamento de sua estruturação uma metodologia 

denominada Estratégia de Proatividade e Parceria (EPP), a qual  preconiza um contexto de 

intersetorialidade por meio da interação de órgão gestores dos setores de saúde, trânsito, 

transporte e segurança pública, mas, também, em diferentes níveis, as áreas de educação, 

comunicação, planejamento, ministérios públicos, conselhos comunitários, entidades 

corporativas e outros segmentos da sociedade. 

 

A fala de Pedro vem a corroborar com o que se preconiza: 

 

Se não houver essa integração completa... porque se você olhar  a 

integração não tem que ser só da Saúde da Família, tem que ser da Saúde, 

da Previdência, do Trânsito, do Trabalho, da Segurança Pública... todos 
tem que trabalhar integrados porque senão não chega ao resultado que a 

gente pretende. (PEDRO, Gestão, SMTT) 

 

4.1 – DIFICULDADES NA PRÁTICA INTERSETORIAL: 

 

Um dos grandes desafios na construção e implementação das políticas públicas se 

encontra exatamente na falta de compreensão do que significam essas ações intersetoriais ou 

mesmo o que significa o próprio conceito de intersetorialidade. Dessa forma há muitas 

iniciativas ditas intersetoriais que na verdade não o são. E essa realidade conduz ao erro de se 

pensar que está construindo intersetorialidade quando de fato não está. 

 

Intersetorialidade pode ser definida como a articulação entre sujeitos de setores sociais 

diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades diversos, para enfrentar problemas 

                                                             
17

 Grifo nosso 
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complexos. (...) pretende possibilitar a superação da fragmentação dos conhecimentos e das 

estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos na saúde da população. 

(FEUERWERKER, COSTA 2000; AZEVEDO, PELICIONI, WESTPHAL, 2012). 

 

Outro conceito bastante significativo é o de Campos et al (2004, p. 747), definindo 

este a intersetorialidade como “um processo de construção compartilhada, em que os diversos 

setores envolvidos são tocados por saberes, linguagens e modos de fazer que não lhes são 

usuais, pois pertencem ou se localizam no núcleo da atividade de seus parceiros”. Sendo que 

nesse âmbito, como pontua o autor, há a necessidade de uma abertura por parte de cada setor 

envolvido no âmbito de estabelecer diálogos a fim de construir vínculos de 

corresponsabilidade e cogestão no intuito de melhorar da qualidade de vida da população. 

 

Diante do exposto entende-se a intersetorialidade como condição sine qua non para a 

estruturação do PVNT, e, dessa maneira uma compreensão errônea desse conceito pode 

conduzir a falhas em sua implementação com prejuízos à sua efetividade. Dessa maneira o 

discurso abaixo chama a atenção pelo fato de, na verdade, esconder uma armadilha perigosa 

ao se pensar estar construindo intersetorialidade, quando na realidade as ações continuam 

sendo multissetoriais: 

 

...cada um no seu quadrado executando o que lhe diz respeito. Eu acho que 

nesse momento o SMTT  tem a função dele, o DETRAN tem o dele e a saúde 

tem o dele. A gente faz conjunto, mas cada um faz a sua forma de acordo 
com o seu cliente, de uma forma que você tem mais pra atingir. É o mesmo 

objetivo, só que cada um tá fazendo de acordo com o seu papel com a 

sociedade. (DONA MARTA, Gestão, SMS). 

... Eu faço aqui na unidade, o outro faz nas escolas, o outro faz no outro 

setor, juntos os setores todos... Então se a gente começar a pressionar né, a 

organização de cada um do seu setor... a cobrança da carteira, a cobrança 
do capacete, a cobrança das auto escolas das aulas certinhas e aí a gente 

faz a nossa parte de prevenção (FRANCISCA, Médica, ESF) 

 

Essas falas das entrevistadas pode ser sinal de um possível equívoco muito comum 

quanto à compreensão do que seja intersetorialidade, fazendo com que, segundo Silva e 

Rodrigues (2010), de modo geral, a rede identificada acabe por não se articular 

intersetorialmente, caracterizando-se, portanto, como uma rede multisetorial, na qual o 
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processo de planejamento e aplicação não ocorra por meio de uma discussão horizontal acerca 

do que cada um tem a contribuir. 

  

Dentro dessa perspectiva, os autores Campos e cols. (2004 p. 3) questionam a 

construção de ações intersetoriais que sejam apenas a soma de diferentes olhares 

interdisciplinares sobre um mesmo objeto, sem a participação dos atores envolvidos na 

problemática em questão. E isso segundo Azevedo, Pelicioni e Westphal (2012, p 2 (1333)), 

decorre do “despreparo político e técnico de gestores e profissionais da saúde para assumir 

ações intersetoriais e questões de ordem administrativa que dificultam a execução integrada 

de ações. 

 

Este aspecto é um ponto preocupante e nevrálgico, pois traz indícios importantes sobre 

a realidade da implementação do Projeto na cidade estudada, uma vez que a intersetorialidade 

é fundante ao processo, e, como citam Azevedo, Pelicione e Westphal (2012, p. 6 (1338)) a 

dificuldade de implementação da proposta da intersetorialidade acaba por ser um dos 

principais entraves para a concretização das ações e políticas de promoção da saúde. 

 

Silva e Rodrigues (2010, p. 768) teorizam que, não obstante as dificuldades na 

construção de ações intersetoriais já há entre os sujeitos o entendimento de que para que a 

intersetorialidade efetivamente seja praticada, é mister que sejam construídas relações de 

compartilhamento de responsabilidades, poderes e saberes.  

 

As falas abaixo revelam que já há essa compreensão estabelecida sobre a necessidade 

de se construir um saber comum, pensar junto e ainda suscitam iniciativas nesse âmbito numa 

tentativa de superar essa realidade de saber fragmentado, não só no que se refere ao PVNT, 

eixo central desta pesquisa, mas em uma dimensão bem mais abrangente na produção de 

saúde.  

 

... falei com a minha direção das outras diretorias e se a gente fica aqui 
fragmentado a gente tem um único objetivo e diversos focos         ( ANA 
CLÁUDIA, Gestão, SMS).  

...é o que o secretário preconiza, a desfragmentação dos setores... pra que a 
gente tenha um objetivo comum. não ter aquele monte de focos... senão, não 
adianta. (ANA CLÁUDIA, gestão, SMS)) 
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... eu acho que a sociedade tem que se engajar nisso. As escolas, as 

empresas, o trabalho, o governo... todos tem que se engajar porque hoje ele 

(o trânsito
18

) virou uma situação caótica na verdade, crítica... É cada um ser 
responsável, ser corresponsável pelo outro (PEDRO, gestão, SMTT). 

 

Essa necessidade tem sido tão premente que o Ministério da Saúde criou uma portaria, 

a 184 de junho de 2010, onde  enfatiza a integração das ações da Estratégia de Saúde da 

Família com as de Vigilância em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e 

Agravos não-Transmissíveis (AZEVEDO, PELICIONI, WESTPHAL, 2012, p 5 (1337)). 

 

Contudo, a construção desse contexto intersetorial parece esbarrar em algumas 

problemáticas básicas. A começar do processo comunicacional, como foi discutido 

anteriormente. Na intersetorialidade a possibilidade de que se estabeleçam  diálogos entre os 

diferentes setores é fundamental,  porém, não apenas no âmbito de troca de informações, mas 

no intuito de  se construir um saber comum, porém, como foi percebido nas falas anteriores 

dos sujeitos, na prática essa comunicação apresenta uma série de dificuldades. 

 

Entretanto, não obstante as dificuldades apresentadas, nota-se que, num âmbito mais 

geral, já há algumas práticas de cunho intersetorial estabelecidas, ainda que pontuais. Talvez 

não entendidas sob esse pressuposto, mas que acabam gerando efeitos positivos no que se 

propõem, no contexto da ESF. Essa compreensão foi construída por meio das falas a seguir: 

 

- ...sempre, sempre a gente organiza... No caso, é assim... Na igreja mesmo, 
em escolas, a gente sempre tá fazendo atividades extras que se chama 

atividade extramuros. (FLAVIA, Aux. De Enfermagem, ESF). 

- A gente faz atividade coletiva... Tirou os hipertensos, diabéticos de dentro 

da Unidade...Pediu parceria com essa igreja, estamos trabalhando dando 

informação, orientação em questão de saúde, mas consulta com todas as 
equipes. (LÚCIA , ACS, ESF). 

-...Às vezes a gente fica convidando advogados para fazer palestras, né. A 

secretária da mulher sempre os chama e eles vêm palestrar (LÚCIA, ACS, 
ESF) 

 

                                                             
18

 Grifo nosso 
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Porém, nenhuma dessas ações tem ou faz conexão direta com o Projeto Vida no 

Trânsito ou o que ele preconiza, continuando a confirmar o que vem sendo discutido até o 

momento sobre o desconhecimento do referido Projeto. Este aspecto foi trazido durante as 

entrevistas. 

 

- ... a igreja a gente sempre usa lá para reunião. Quando a gente quer a 

participação deles para ajudar algum caso especifico. Aí a gente sempre 
busca... Com relação a trânsito não... O que a gente usa aqui é só a 

associação, a igreja quando a gente precisa né (FRANCISCA, Enermeira, 

ESF). 

- que eu saiba ou tenha participado, não... (JOANA, Aux.de Enfermagem, 

ESF) 

 

4.2- INTRASSETORIALIDADE 

 

De acordo com as autoras Azevedo, Pelicioni e Westphal (2012), outra  questão 

fundamental, que surge no âmbito das discussões sobre intersetorialidade,  refere-se à  

perspectiva da intrassetorialidade, a qual, em sua configuração, possui a mesma proposta de 

integração contida no processo intersetorial, contudo dentro do mesmo setor. 

 

... é importante a gente ter esse vínculo, pra começar a entender os outros 
setores os outros programas. (ANA CLÁUDIA, Gestão, SMS) 

 

Essa dimensão é muito importante, uma vez que, a capacidade de um setor de 

compreender e construir relações intersetoriais, com as mais diversas instâncias da sociedade, 

está intrinsecamente ligada à capacidade do mesmo setor de construir diálogos dentro de seus 

próprios “muros” estabelecendo relações intrassetoriais. Dessa forma sua análise torna-se um 

importante termômetro para a análise das práticas intersetoriais. 

  

Todavia, ao que parece dentro do próprio campo da saúde o processo intrassetorial 

parece não ter se estruturado. O diálogo é frágil entre vários setores, as discussões não se 

estabelecem. 
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Segundo a entrevistada Marília: 

 

...essa intersetorialidade associada, que não seria inter, seria intra, no caso, 

com Atenção Básica, ela ainda não se deu (MARÍLIA, Gestão, SES). 

Já a fala de Ana Cláudia revela um diálogo ainda não muito bem estruturado entre os 

setores, há uma fragilidade aparente relacionada à troca de saberes: 

... Aqui é que eu sou ligada à diretoria de atenção à saúde a gente é 

parceiro em que sentido aqui na secretaria, tendo eventos a gente se dispõe 

a fazer essa parceria. Em relação a monitoramento, a entender o dia a dia, 
processual a gente não tem. Por essa divisão de setores.  o que ela tá ali 

ponto (ANA CLÁUDIA, Gestão, SMS) 

 

Contudo, alguns relatos dos entrevistados também apontaram para um movimento em 

direção à construção dessas práticas intrassetoriais, o que é um bom sinal, por indicar uma 

disponibilidade para o estabelecimento de diálogos mais ampliados com outros setores da 

sociedade. 

 

...então tem dois meses que agente tá implantando um grupo condutor de 

saúde da família no qual existe um encontro mensal com todos os setores da 
secretaria e cada dia a gente discute  duas temáticas... tem a presença de 

todos os setores, as coordenações e diretorias pra a gente começar a 

entender o trabalho do outro e começar a criar um emaranhado. É uma rede 
em relação às outras coordenações (ANA CLÁUDIA, gestão, SMS). 

Pelo menos aqui na SMTT nós fazemos reuniões semanais pra discutir toda 
a situação de trânsito e transporte pra que a gente atualize, pra que a gente 

dê novas ideias, pra que a gente critique as que foram implantadas e tem 

algum problema, pra que a gente mesmo até volte atrás de algumas ideias 

que estavam sendo pensadas e isso em nível interno. (PEDRO, gestão, 
SMTT). 

 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) entende que o contexto da 

intrassetorialidade se mescla ao conceito de integralidade no campo da saúde, significando, 

além da articulação e sintonia entre as estratégias de produção da saúde dentro do setor saúde, 

também a ampliação da escuta dos trabalhadores e serviços de saúde na relação com os 

usuários, considerando suas necessidades e condições de vida (BRASIL, 2010)  
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Todavia, foi percebido durante observações de algumas reuniões do Comitê Municipal 

de Mobilização pela Saúde, e Paz no Trânsito (COMSEPAT), do Comitê Gestor Intersetorial, 

criado posteriormente, e mesmo em conversas prévias e informais com a gestão do PVNT, 

que, não obstante essas situações pontuadas, há, de fato, uma busca por se construir essas 

relações inter/intrassetoriais, porém, de alguma forma,  é ainda  muito marcante a visão 

multissetorial velada, o que se configura em uma compreensão errônea das ações nesse 

âmbito, permanecendo, no final das contas, “cada um em seu quadrado”.. 

 

Outro entrave ao desenvolvimento de ações intersetoriais é a falta de consenso entre os 

setores Saúde, Educação e Assistência Social como apontam Silva e Rodrigues (2010, p 767). 

Entretanto, como pontua Nascimento (2010), a intersetorialidade é fundamental para a 

implementação das políticas setoriais, favorecendo sua efetividade por meio da articulação 

entre instituições governamentais e entre essas e a sociedade civil. 

 

Desta forma, no que concerne às intervenções em relação ao fenômeno trânsito, foco 

deste trabalho, a inter e intrassetorialidade são condições indispensáveis no contexto da 

promoção da redução dos agravos e mortes por acidentes, representando uma metodologia 

fundamental de trabalho no conceito ampliado de saúde. Entendendo-se que, como cita 

Carvalho et al (2009, p 3-4),  “neste contexto, espera-se maior sensibilidade para identificar e 

agregar parceiros para a problemática da violência, o controle do uso de álcool e drogas e 

outras questões que vão além do planejamento exclusivo do sistema de saúde.”  

 

Diante da importância da intersetorialidade, apontada como caminho para a mudança 

do modelo assistencial e reorganização da atenção à saúde, a Estratégia de Saúde da Família 

assume um papel singular enquanto espaço privilegiado de reorientação do modelo 

assistencial, assumindo, dessa forma, o protagonismo na sua implementação. Assim, torna-se 

fundamental o investimento na formação de profissionais capacitando-os para lidar com esse 

objeto ampliado, para aprimorar os instrumentos de trabalho em saúde e assim, buscar a 

intersetorialidade. (SILVA, RODRIGUES, 2010).  

 

...uma vez que a Atenção Básica,  é um regulador de todo o serviço de 

saúde, a intersetorialidade é fundamental para que a Atenção Básica faça 

de fato seu papel  de prevenção e de cuidado integral. (MARILIA, Gestão, 
SES). 
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EIXO 5- A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A fala acima, da entrevistada Marília, e outras que serão apresentadas posteriormente, 

são muito significativas no âmbito deste estudo por revelar que há uma compreensão 

compartilhada, pela grande maioria dos entrevistados, sobre o papel fundamental da ESF para 

a implementação das políticas, pela posição privilegiada que ocupa. Contudo, revelam 

também um caráter um tanto dicotômico no que se refere à teoria e prática (ver tabela 4), 

quando se percebe que a Atenção Básica e por extensão a ESF não têm participado do 

processo de construção e implementação do PVNT, por exemplo, e quiçá de outros programas 

e políticas. 

Tabela 6- Participação Da Atenção Básica Na Implantação do PVNT 

Atividades Identificadas   Analise da Situação  Perspectiva dos membros da ESF 

 
- Planejamento, estruturação e 
coordenação do PVNT. 
 
-Coordenação das ações 
intersetoriais 

- Qual o envolvimento da gestão? 
 
- Que setores estão envolvidos? 
 
- Há um diálogo intrasetorial? 
 
- Há interação com a AB e a ESF? 

- Não conhece a política e não 
participa das discussões e da 
implantação do PVNT. 
 
- não há interação direta com a AB e 
ESF, em relação ao tema. 
 
- Desconhecimento do Projeto 

 
Função de implementação das ações. 

- Gestão conhece o PVNT(?)/  
 
-Política é entendida como parte da 
agenda (?). 
 
-Que conhecimento e engajamento 
os membros da ESF possuem em 
relação ao projeto (?)  

- Membros das equipes 
desconhecem o Projeto.  
 
- Inexistência de informações e 
capacitações sobre o PVNT. 
 
- Todos entendem que deve ser parte 
da agenda. 

 
Ações ligadas à promoção e 
prevenção/ Educação. 

 
- Membros Conhecem o PVNT(?) 
 
- Há ações integradas ao PSE (?). 

 
- Membros das equipes 
desconhecem o Projeto. Não há 
engajamento devido ao 
desconhecimento. 
 
- Inexistência de informações e 
capacitações sobre o PVNT. 

 
- entendem que deve ser parte da 
agenda.  
 
- Há ações integradas ao PSE, mas 
não trabalha o tema. 
 
- Visita Domiciliar para cuidado das 

vítimas de acidentes que não podem 
ir à Unidade de Saúde. 
Atendimento à vitimas do trânsito na 
USF (curativos, troca de sondas, 
Fisioterapia).- sem articulação com 

o Projeto. 
... 
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Processo inicial de estruturação/ 
Construção de Sistema de dados 
integrados e com dados reais 

 

Dados não integrados (?)   
 
Necessidade de criação de novo 
banco de dados integrados (?) 

 

- Não se encontra envolvida. 
 
- Desconhece o processo 
 
- Há representante do Conselho 
Municipal de Saúde 

Ações educativas nos 

estabelecimentos de ensino em 
parceria com a Sec.de Educação e a 
ESF  

Os sujeitos conhecem a política – o 

Projeto? 
 
Como são planejados os temas e as 
ações? 
 
Que ações são feitas? 
 
Ações em sala de aula, na rua?  
 

Como se dá a parceria com a ESF? 

- Há interação com o PSE 

 
- Resistência velada em trabalhar 
nas escolas. 
 
- Tema trânsito não é abordado. 
Temas tradicionais são trabalhados 
nas escolas 

Ações ligadas ao planejamento, 
execução e fiscalização  de ações 
voltadas ao  trânsito   coordenadas 
pelo setor. 

Sistema bem estruturado?   
- integração com demais setores?  
 
-integração dos dados repetidos? 
 
Educar- Fiscalizar? 

Desconhece as ações da SMTT. 
- Ausência de diálogo. 
 
-Não há intervenção inersetorial na 
Educação, Promoção- Prevenção em 
saúde. 

Ações pontuais e independentes Bancos de dados próprios e 
integração frágil? / atuação mais 
abrangente fora do âmbito do 
município? 

Ausência de diálogo 

Ações pontuais coordenadas pelo 
SMTT.  

Setor Saúde não envolvido, não 
toma ciência. 

Diálogos pontuais, não voltados ao 
PVNT. 

Fonte: matriz elaborada pelo autor 

Segundo texto do CONASS (BRASIL, 2007), a Política de Atenção Básica tem sua 

operacionalização por meio da Estratégia de Saúde da Família, definida enquanto uma 

estratégia nacional prioritária, de acordo com o preconiza o Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

 

Pode-se ver então que, de fato, tamanha é a importância da ESF que à mesma cabe a 

reorientação da atuação de todo o sistema de saúde, sendo... estruturante com a função de 

transformar internamente o sistema, reorganizando as ações e serviços de saúde (BRASIL, 

1997), tendo por princípios a universalidade, equidade, integralidade e participação social. 

Dessa forma, a Estratégia Saúde da Família configura-se como espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de práticas promotoras de saúde. (SILVA, RODRIGUES, 2010 p 768). 

 

-... todas as ações de promoção à saúde se dão dentro da atenção primária...  

Então não existe promoção à saúde sem atenção primária, sem as equipes 

de saúde da família. Sem o programa saúde da família.  É uma coisa que 
está intimamente interligada. ( DONA JÉSSICA, Gestão, SMS) 

- Porque tudo que a gente faz, faz pra atingir principalmente o todo e quem 
tá na extensão do todo, cobrindo o município todo é a Atenção Básica. 

Então tudo que você quiser fazer pra multiplicar, você tem que fazer com a 
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Atenção Básica. Cobre todo o território do município. Toda a ação que você 

vai fazer, você tem que contar com a colaboração dos que tão na ponta... 

que a ponta é que faz a multiplicação (DONA MARTA, gestão, SMS) 

 

As falas demonstram que há uma significativa lucidez na compreensão dessa 

importância da ESF no âmbito da Promoção da Saúde por meio da implementação de 

políticas e projetos como é preconizado pela PNAB e PNPS. 

 

Contudo, observando-se o processo de implementação do PVNT já é possível 

encontrar certa dicotomia entre teoria e prática, considerando-se, por exemplo, que a inserção 

da ESF não é priorizada, configurando-se como uma das últimas possíveis etapas desta 

implementação, como já fora discutido anteriormente (ver tabela 6). Isso é uma contradição 

diante do que representa a Estratégia. Entretanto, essa dicotomia não parte exatamente dos 

sujeitos entrevistados, mas indo mais além, configura-se enquanto um processo instituído no 

âmbito da elaboração das políticas públicas no Brasil, na dimensão das entidades superiores. 

 

As falas abaixo ilustram essa discussão: 

 

-... levantar os dados de sobre vítimas, Mobimortalidade,  e a partir daí a 

gente possa qualificar essas informações e propor políticas identificar os 

fatores de risco,  e a partir daí a gente vai poder fazer esse trabalho de 
sensibilização,  Então isso é uma etapa posterior agora ainda não. (DONA 

JÉSSICA, gestão, SMS). 

...esse pensar de como vai trabalhar não foi dado,  porque o vida no 

trânsito,  isso seria desdobramento, seria uma das últimas etapas, não diria 

a última, a penúltima etapa,  a partir da avaliação da qualificação do dado, 
do alinhamento do dado você produzir um plano de ação que, com certeza a 

Atenção Básica vai estar envolvida  (MARILIA, Gestão, SES)    

 

As falas das entrevistadas acima, confirmam que não há uma inserção ou 

envolvimento formal da Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da Família no planejamento 

e implementação do Projeto Vida no Trânsito, o que também é  confirmado, nos relatos à 

seguir: 
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-... em relação ao trânsito já começou, mas ainda é incipiente. (...) Então é 

uma coisa que tá iniciando agora...(DONA JÉSSICA, Gestão, SMS) 

- Mas lhe garanto que a parte de trânsito não é trabalhada ainda,  até 

porque não tem esse componente no pse,  hoje. Não tem componente do Vida 

no Trânsito, de redução,(...)  como eu sou referência  técnica,  eu não fui 

tensionada em nenhum momento pra ser produzido algo nessa linha. 
(MARÍLIA, Gestão, SES) 

 

Infere-se que há uma perspectiva um tanto quanto “incipiente” de inserção da Atenção 

Básica/Estratégia. Contudo, a ESF enquanto estratégia prioritária, não deveria estar mais 

envolvida no processo de planejamento e implementação desse Projeto, tendo em vista, entre 

outras coisas, a posição tática que ocupa, como é tão bem explicitado na fala da entrevistada 

abaixo? 

-... a Estratégia de Saúde da Família, ela está presente onde as coisas 

realmente acontecem, na comunidade. (DONA JÉSSICA, gestão, SMS). 

 

Essa fala acaba por ser uma tradução muito importante do que representa e qual o 

sentido da ESF que é estar junto à comunidade e suas reais necessidades podendo, de fato, 

favorecer práticas preventivas e de promoção da saúde, a partir da percepção das reais 

demandas de cada grupo ou comunidade, pois, “as Unidades Básicas de Saúde, instaladas 

perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem, desempenham um papel 

central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade”. (BRASIL, 

2012, p 11). Dessa forma suas ações devem ultrapassar os muros das unidades de saúde e 

atingir o contexto histórico, social, cultural, político e econômico dos indivíduos ou coletivos, 

de maneira a promover a saúde nos mesmos. 

 

Toda essa importância da ESF reside no fato de que sua proposta é a “prestação de 

uma assistência que vá além do corpo biológico e que seja capaz de alcançar os seres 

humanos em sua complexidade e integralidade”. (SILVA, RODRIGUES, 2010 p 763).  

 

...a questão de saúde não é só o binômio saúde-doença tem um leque muito 

maior, então se o profissional tiver essa percepção as coisas vão melhorar. 

(ANA CLÁUDIA, Gestão, SMS). 
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A fala de Ana Cláudia não só acaba por ser uma confirmação do que citam os autores, 

como também apresenta outro aspecto bastante importante e, inclusive citado durante as 

entrevistas e conversas informais, que se refere à responsabilidade dos gestores em 

possibilitar e promover mudanças pelo fato de se encontrarem em uma posição que lhes 

confere esse “poder” e essa “autoridade” para definir prioridades, sendo que, para isso os 

mesmos precisam estar imbuídos de uma disponibilidade de escuta e leitura dos “sinais dos 

tempos”.  

 

...Eu acho que os gestores tem que se conscientizar disso. Porque a gestão é 

muito cobrada pra curar doença e por essa razão acaba esquecendo de 

como se preparar pra que essa doença diminua em nível de futuro... a longo 
prazo. Então a gente tá se preocupando muito com o presente e se a gente 

não se alertar a gente vai deixar a desejar a longo prazo (DONA MARTA, 

Gestão, SMS). 

 

Outra questão importante trazida à tona na fala de Ana Cláudia diz respeito à 

tendência dos profissionais e gestores de pensarem o processo saúde doença sob uma 

perspectiva tradicionalista, dessa forma, citando Carneiro, Souza et al (2012), percebe-se que 

certas práticas das equipes de saúde têm estado muito restrita a modelos tradicionais de 

atuação a partir de uma visão arcaica do processo saúde doença, arraigados em conceitos 

instituídos e às vezes ultrapassados, com enfoque restrito aos temas comuns, estruturando-se 

sobre um alicerce assistencial-curativista ou, no máximo, preventivista, que se caracteriza por 

intervenções verticalizadas e pouco preocupadas com o desenvolvimento da autonomia dos 

sujeitos,  em prejuízo ao conceito ampliado da Saúde e seus determinantes sociais, como o 

trânsito e seus agravos por exemplo. 

 

As falas a seguir retratam essa realidade: 

 

- ...a gente faz vários eventos. A gente procura seguir a agenda da Saúde.  
Se no mês vai falar sobre hanseníase, agente procura falar sobre esse 

aspecto.  No outro se for tuberculose,  essa semana a gente está promovendo 

aqui um evento voluntário que é da gente mesmo pra fazer exame de lâmina. 
agora sábado a gente vai vir pra fazer a prevenção do câncer de colo do 

útero,  fazemos reuniões com gestantes, e com hipertensos e diabéticos é 

mais rotineiramente (VILMA, Enfermeira, ESF) 
 

... é quando tem nossas reuniões capacitações...  A gente vai entrar na área 

de quê: de hanseníase, tuberculose, certo... de patologias transmitidas 

sexualmente.(LUIZA, Médica, ESF)  
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 Daí que, tratar do tema Trânsito ainda gera uma estranheza, tendo em vista que essa 

ideia sempre foi dissociada do conceito de saúde, sendo entendida como mais vinculada ao 

contexto da segurança. Porém, essa realidade dá indícios de que tem mudado gradativamente, 

o que visível nas próximas falas: 

 

- ...essa percepção tem que mudar porque a ideia ainda continua um pouco 
engessada em relação à educação permanente dentro das unidades então 

ele tem que fugir desse tema saúde doença (ANA CLAÚDIA, Gestão, SMS) 

- ...mudança da percepção do profissional para a temática, entender que a 

violência no trânsito os acidentes eles também são questão de saúde 

pública. Então é aquela história a gente precisa entender que esse tema está 
atrelado no âmbito da promoção e prevenção em saúde não só não apenas 

quando usuário se acidenta, e vai procurar os serviços de saúde... a gente 

tem que entender o problema da violência no trânsito como problema de 

saúde coletiva, parar de ter atuação depois que problema acontece (ANA 
CLÁUDIA, Gestão, SMS) 

... E a questão do trânsito é bem interessante porque já está ficando uma 
questão de saúde pública né, já epidemia né (FRANCISCA, Enfermeira, 

ESF) 

...O trânsito tem que tá permanente na agenda da saúde, ...quando eu parto 

de qualquer situação que haja vítima, vai pra saúde... Tem que permanecer. 

E aquele que disser que não tem a ver, é porque não tem o conhecimento 

suficiente e não parou pra pensar nessa ligação aí entre as situações. 
(PEDRO, Gestor, SMTT) 

 

Silva e Rodrigues, (2010, p. 766) chamam a atenção para essa realidade quando 

postulam que “a ESF, como estruturante da Atenção Básica, traz aos trabalhadores de saúde o  

desafio de rever suas praticas diante do paradigma de produção social da saúde. Torna-se 

fundamental investir na formação de profissionais capacitados para lidar com esse objeto 

ampliado, para aprimorar os instrumentos de trabalho em saúde e buscar a intersetorialidade. 

 

As falas abaixo não deixam dúvidas quanto à ligação entre ESF e a realidade do 

trânsito e a importância disso para a implementação do Projeto, uma vez que, diante do lugar 

singular que ocupa, entende-se que sua ausência pode ser bastante prejudicial à elaboração de 

ações que respondam, de fato, às reais necessidades da população, prejudicando, com isso, a 

efetividade da proposta.  
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O projeto da Saúde na Família
19

, eu entendo que ele esteja intrinsecamente 

ligado à questão do trânsito em geral... de 10, 15 anos pra cá, o perfil do 

brasileiro mudou completamente. As pessoas que viviam na zona de miséria, 
elas hoje já saltaram e tão na zona de pobreza, com isso elas começaram 

então a ter um pouco mais de informação e começaram a comprar a tv, 

começaram a comprar o som, começaram a comprar alguma coisa, 

inclusive o carro ou a moto e aí com essa mudança do perfil, mudou a visão 
dela, da própria saúde e a visão da saúde em relação a elas. Então se o 

agente de endemias ou o agente de saúde, médico, dentista ou enfermeiro 

que tá ali no projeto de saúde na família, se ele não tiver a inserção 
completa para instruir aquelas pessoas da importância da prevenção do 

acidente a gente certamente vai ter um problema sério Porque nós 

crescemos economicamente, mas não crescemos educacionalmente 

(PEDRO, Gestão, SMTT) 
 

(...) do mesmo jeito em quê as equipes de Saúde da Família trabalham 

diversos agravos discutem a questão de violência, questão de prevenção de 
hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, pode falar também 

sobre a questão do trânsito. Isso pode ser acordado. (DONA JÉSSICA, 

Gestão, SMS) 

(...) a pessoa que sofre acidente de trânsito ele é um usuário do sus, dentro 

da estratégia de saúde da família é adscrito em uma área então, a partir do 

momento em que aquele usuário sofre um acidente e vai pro hospital, por 
algum motivo ele vai ficar acamado, vai precisar da estratégia, da unidade 

de saúde da família, então ele já é inserido nesse contexto... Eu acho que é 

de extrema importância por isso. (ANA CLÁUDIA, Gestão, SMS) 

 

 

Essas discussões e diretrizes apontam para o caráter inovador da Estratégia de Saúde 

da família. Contudo, mesmo tendo em seu cerne esse caráter de inovação, percebe-se, de 

acordo com dados colhidos nas observações e conversas, além das próprias entrevistas,  que 

tem se estabelecido um certo arrefecimento desta capacidade. Dessa maneira, as práticas de 

promoção da saúde se tornam incipientes, favorecendo um reconhecimento limitado do 

potencial  de intervenção da ESF junto aos determinantes sociais do processo saúde-doença. 

(SILVA; RODRIGUES, 2010 p. 766). 

 

Levando-se em consideração tudo o que foi pontuado, entende-se que é premente a 

inserção, o quanto antes, da Atenção Básica, representada pela Estratégia de Saúde da 

Família, nas discussões que perpassam a estruturação do PVNT, o qual se configura enquanto 

planejamento intersetorial para Promoção da Saúde, e nesse âmbito, “a organização da 

atenção e do cuidado deve criar mecanismos de mobilização e participação com os vários 
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movimentos e grupos sociais, através da construção de parcerias” (SILVA, RODRIGUES, 

2010 p 763).  

 

Um aspecto significativo, observado durante o estudo, e que corrobora com a 

discussão que vem sendo tratada nesse trabalho, surgiu no momento em que foi perguntado 

aos membros das ESF’s se os mesmos já haviam acompanhado casos de usuários vitimados 

pelo trânsito em seus territórios. Neste momento foi possível perceber a sua surpresa ao se 

darem conta de que, mesmo sem um direcionamento ou capacitação específicos, ou mesmo o 

conhecimento do Projeto,  já vêm atuando junto às diversas demandas ligadas ao trânsito, 

enquanto determinante da saúde mais imprevisível do que todas as outras circunstâncias de 

risco da vida cotidiana, em virtude da rapidez com que se passa da saúde para a doença 

(LEME, 2003). 

 

Os relatos a seguir, colhidos durante as diversas entrevistas com os membros das 

ESFs, revelam uma gama de ações praticadas pelas equipes junto às vítimas de acidentes de 

trânsito. São importantes por representarem claramente o lugar propício às práticas 

preventivas e de promoção de saúde que ocupam. Essa posição confere a esta estratégia um 

caráter bastante peculiar, pois possibilita uma maior proximidade com a comunidade e com o 

usuário, favorecendo um acesso universal e continuo aos serviços de saúde e, em algumas 

circunstâncias, mais rápido. Isso se dá pelo caráter de descentralização e “capilaridade” do 

sistema, o qual favorece uma melhor e maior presença junto aos sujeitos.  

 

- ...acontece com frequência. Acontecem muitos casos que o paciente sofreu 
um acidente... A gente pode ir fazer os curativos aqui ou na residência.  A 

equipe acompanha, eu vou fazer os curativos que forem necessários, o 

médico fará visita domiciliar, a enfermeira também, então toda a equipe dá 

um suporte. A gente fornece o material para que seja realizado o curativo, a 
gente dá todo o suporte. (JOANA Aux. de Enfermagem) 

 

-...Acidente de moto, o rapaz já perdeu a perna, de minha área... foi aqui 

mesmo na avenida .(LUCIA, ACS, ESF) 
 

- ... Eu tenho um paciente que tem... Já fez agora  cinco  anos que eu troco 

uma sonda. Ele tem uma sonda de cistostomia, que eu troco aqui na 
unidade, que foi de acidente de trânsito... E a sonda de cistostomia dói 

muito... É direto dentro da bexiga. Por mais cuidado que a gente tenha que é 

só o enfermeiro que troca, o auxiliar não pode trocar.  Sempre ele troca 

aqui ou na urgência Mas, mesmo assim ele corre esse risco porque a 
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imunidade dele é baixa... é um paciente portador de HIV (FRANCISCA, 

Enfermeira, ESF) 

 

- ...aquela avenida é  muito perigosa, vira e volta a gente tá vendo alguém se 

acidentando, que foi atropelada, moto , bicicleta (...) A gente procura 
porque acidente mesmo a gente vai fazer curativo na área, que é na casa, 

quando o usuário não consegue se locomover até o posto, até a unidade... 

Então a gente marca um dia para ir lá dá assistência na casa. Inclusive eu 
estava com um senhor que até amanhã mesmo eu marquei com a gente de 

saúde da gente verificar a glicemia dele por conta de um acidente de moto 

amputou a perna .. Aí a gente sempre, sempre toda semana a gente tá indo 
na casa dele verificando a pressão porque ele é hipertenso... E com o 

acidente... (FLÁVIA, Aux. de Enfermagem, ESF). 

 

Por meio dos relatos é possível visualizar-se o quanto as intervenções junto ao trânsito 

já são uma realidade indiscutível dentro da ESF, embora não prioritária.  

 

Então, diante dessa conjuntura faz-se mister a inserção da Atenção Básica/ESF nas 

discussões para a implementação do Projeto Vida no Trânsito, bem como, na construção das 

diversas outras políticas, tendo em vista que é cada vez mais comum o atendimento a usuários 

vitimados pelo trânsito dentro das Unidades de Saúde. E, o prognóstico nesse âmbito não é 

bom, com tendência a um aumento desses agravos. 

 

5.1- O PAPEL DO PSE. 

 

Uma das formas de aproximação e intervenção da Estratégia junto ao tema pode se dar 

por meio do Programa Saúde na Escola – PSE.  

A entrevistada Marília é veemente em sua afirmação abaixo: 

  

- ...O PSE é formado exatamente com um componente da Atenção Básica e 
um componente da educação.  Toda ação é construída casada... 

intersetorialmente entre saúde e educação... No campo da prevenção eu 

acho PSE a nossa ferramenta... é a ferramenta  de prevenção que o 

Ministério hoje nos oferece. É onde que você consegue trabalhar mudança 
de comportamento, através da prevenção (MARILIA, Gestão SES). 
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E continuando sua fala, ela ainda pontua: 

 

- ...Como eu trabalho com violência também, e quanto mais jovem você 
abordar, quanto mais cedo você inserir o assunto na realidade daquele 

devido há uma propensão,  há um prognóstico, a você conseguir de fato 

provocar mudança de comportamento.  Uma vez que muito do que a gente 
vê além das questões técnicas e legais  para a ocorrência dos acidentes de 

trânsito,  você tem uma questão que cultural que é comportamental .E é com 

Educação e saúde que você consegue mudar isso. (MARILIA, Gestão SES). 

 

No mesmo caminho as várias falas de diferentes entrevistados vem a confirmar a fala de 

Marília: 

- ...eu digo que trânsito não se ensina mais a adulto, trânsito se ensina à 

criança. Porque o daí pra frente é só com punição que resolve. Então 

educação é pra criança. A criança tem que ser educada pra ela inclusive 
chamar a atenção dos pais quando fizer alguma coisa errada. (PEDRO, 

gestão, SMTT) 

-...o tema de prevenção de acidentes já trabalhado desde o ensino 

fundamental, os meninos pequenos mesmo antes de entrar na adolescência, 

antes de entrar nas motocicletas e tudo mais,... na faixa etária de formação. 

E além disso, quanto mais informação qualificada e que leve a mudança de 
pensamento desses jovens, pra sempre ele vai levar essa orientação, né? Até 

em casa pode chegar e dizer pros pais que aprendeu determinada 

orientação e isso estimula que os pais também façam da forma mais correta 
(ROSA, Gestão, SES) 

- ... Eu acho que sim, se você não tem uma educação quando pequeno 
quando grande fica mais difícil né... (risos) “a educação vem de berço” 

como diz a minha avó né, a educação vem de berço... Se você é.. Educa seu 

filho né, as partes de determinadas coisas boas, mas tarde fica difícil ele ir 

para outro caminho. Mais você passa de pequeno o caminho errado aí fica 
mais difícil ir para um caminho certo né, fica mais difícil.(FLÁVIA, Aux. de 

Enfermagem, ESF) 

- ...E você sabe que interessante... quando você que trabalha com criança... 

O pai está dirigindo correndo a criança tá no fundo lá: “Pai na escola disse 

que dirigir correndo é perigoso, vá devagar... ou a mãe né” (DANIELA, 
ACS, ESF) 

 

Todas as falas denotam um sentimento comum em relação à importância do PSE 

enquanto uma das vias para se trabalhar a proposta do PVNT, tendo em vista que este 

programa visa a uma atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino 

público básico, no âmbito da Promoção e Prevenção e tem como perspectiva a avaliação 
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clínica e psicossocial, visando à promoção da saúde ambiental e o desenvolvimento 

sustentável, a cultura de paz. Desta maneira, segundo o que se percebe das falas acima, um 

dos caminhos para a atuação junto a essa demanda do trânsito seria uma formação precoce na 

infância e adolescência que resultasse em adultos mais conscientes no futuro. E, em 

contrapartida, a demanda atual seria trabalhada por meio da fiscalização e punição.  

 

O texto elaborado pelo Ministério das cidades (2007), parece vir corroborar com as 

perspectivas apresentadas nos discursos acima, quando afirma que o compromisso do 

Governo Brasileiro em desenvolver esse Projeto perpassa pela implementação de ações de 

fiscalização, educação, saúde, infraestrutura e segurança veicular, a curto, médio e longo 

prazo, tendo como propósito enfrentar a grave situação dos acidentes de trânsito, promovendo 

os preceitos de promoção da saúde e fortalecendo a intersetorialidade entre os órgãos de saúde 

e trânsito. 

 

Contudo, a gestora Ana Cláudia, da Secretaria Municipal de Saúde, faz uma 

consideração importante sobre o PSE em seu discurso, no intuito de evitar mal entendidos e 

confusão de papéis, reforçando que não obstante o PSE tenha uma função importante na 

Atenção Básica, ele é complementar, cabendo o protagonismo das ações às equipes da ESF.  

 

...ajuda mas ela não pode ser o eixo principal  dessa determinação de 

educação em saúde,  se não o profissional também vai entender  que ele 
também não é responsável por isso.  Então eu sempre falo aos profissionais 

que o programa de saúde na escola é uma estratégia para complementar as 

atividades que tem que ser executadas pelas Unidades de Saúde.(ANA 

CLÁUDIA, Gestão, SMS)   

 

No entanto, embora o PSE tenha sido considerado uma das mais importantes 

ferramentas para ações voltadas ao PVNT, constatou-se, durante a entrevista com a referência 

técnica estadual do Programa, que o ‘trânsito’ é um tema de inserção optativa, o que se 

configura enquanto uma visão desatualizada das realidades nas quais a sociedade está 

envolvida, confirmando que as intervenções em Saúde, como já citado anteriormente, 
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continuam baseadas em percepções tradicionais e arcaicas. E isso, indica uma estagnação que 

só prejudica a promoção saúde na população. 

 

Tendo por base os dados coletados e as discussões estabelecidas, os resultados 

apontam que: 

- Projeto Vida no Trânsito passa por segunda fase de implementação em Aracaju com 

criação de comitê gestor intersetorial. 

- Dados são centrais ao bom planejamento das ações 

- Necessidade de sistema de informações unificado para melhorar registro e 

gerenciamento dos dados oriundos dos diversos setores ligados ao trânsito. 

- Há um desconhecimento da política por uma grande parcela dos atores ligados ao 

processo. 

- Necessidade de melhor estruturar e estabelecer diálogos inter e intrassetoriais que 

melhorem a comunicação entre os diversos setores e sociedade e favoreça implementação do 

PVNT 

- A Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família ainda não participam das 

discussões não obstante seu lugar estratégico de reorientação dos serviços de saúde.  

 

8- CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

 

Esta pesquisa, elaborada com base nos princípios da Avaliação de Quarta Geração ou 

Avaliação Útil, teve como objetivo investigar, o processo de implementação do Projeto Vida 

no Trânsito na Cidade de Aracaju, enfatizando a participação da Estratégia da Saúde da 

Família, enquanto caminho de reorientação do modelo assistencial (SILVA, RODRIGUES, 

2010), sendo essa inserção vinculada a ações intersetoriais entre o Setor Saúde e os demais 

setores públicos, no intuito de responder às demandas de prevenção e promoção da saúde 

frente a problemas decorrentes dos agravos associados ao trânsito na cidade de Aracaju. 
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O que se perguntava no início da pesquisa era se a implementação do Projeto levaria 

em conta a participação da Estratégia de Saúde da Família, como porta de entrada à rede de 

atenção a saúde na construção de respostas intersetoriais.  

 

Para responder a esse questionamento foram realizadas entrevistas com membros 

envolvidos na Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS), com a gestão da 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Gestores da Secretaria Estadual de 

Saúde (SES) e por fim, Membros de equipes de Saúde da Família de diferentes unidades. 

Frisando-se que, sendo a pesquisa baseada nos princípios da Avaliação útil, os instrumentos 

utilizados foram elaborados a partir de diálogos e negociações com os diversos atores que 

integraram o estudo. 

 

Tendo em vista o foco desta pesquisa e considerando os resultados obtidos por meio 

da análise das entrevistas, associada às observações, diários de campos e diretrizes 

documentais, concluiu-se que: 

 

No que concerne ao processo de implementação, o Projeto Vida no Trânsito, encontra-

se atualmente implementado na cidade de Aracaju, porém ainda em nível institucional. E, 

embora algumas iniciativas, não obstante de cunho setorial, lhe sejam atribuídas, como Blitz 

Preventiva, campanhas sobre a faixa de pedestre, apresentação teatral nas escolas, Semana 

Municipal de Trânsito, Balada sem álcool, entre outras, o mesmo permanece restrito ao 

âmbito da Gestão das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e de alguns órgãos ligados 

ao trânsito como SMTT, DETRAN, à Segurança Pública como a Polícia Militar, ao SAMU. 

 

Desta forma entende-se que, passados dois anos desde a adesão da cidade de Aracaju 

ao Projeto, o mesmo encontra-se, ainda, em seu “desenvolvimento inicial” estando em sua 

segunda etapa de implementação, que consiste na estruturação do Comitê Gestor Intersetorial, 

após incentivo do Ministério da Saúde que estabeleceu tal demanda, inclusive com repasse de 

verbas a título de PAB Variável. 
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Sabe-se que O Projeto Vida no Trânsito foi instituído no Brasil como resposta à 

resolução da ONU sobre a Década de Ações para Segurança Viária, que supõe, até 2020, uma 

redução das mortes e agravos no trânsito. Desta maneira, o que se apresenta como uma 

situação preocupante, devido ao seu impacto, em termos de efetividade da política, é o ritmo 

com que o processo vem sendo construído, tendo em vista que, o prazo a ser cumprido se 

encerra em cinco anos, havendo um risco real de que o Projeto não consiga atingir sua 

maturidade e acabe por se tornar mais uma ação pontual ao invés de garantir uma política que 

mobilize a sociedade diante deste problema de saúde tão grave, como é a violência no trânsito 

atualmente. 

 

Quanto a esse risco, é interessante fazer alusão à fala de uma gestora, Dona Jéssica, 

cuja resposta é bastante imperiosa: 

 

- (...) a gente vai precisar de trabalho continuo, árduo, e de empenho, se 
acontecer isso nós vamos pra frente senão a gente não vai.  (DONA 

JÉSSICA) 

 

As possíveis interpretações dessa fala podem variar de um sentido de exortação ao 

trabalho a uma espécie de conformismo diante de uma possibilidade constatada. De qualquer 

sorte, há uma mensagem clara e objetiva na mesma, que há um risco potencial só superado se 

houver “trabalho árduo e continuo” e “empenho”.  

 

Chama-se a atenção, nesse caso, enquanto uma inquietação presente aos que 

coordenam o Projeto, para o papel dos Gestores como primeiros responsáveis por favorecer a 

viabilidade das ações promovendo responsabilização junto a todas as partes envolvidas. Mas, 

para isso, precisam antes de tudo, estar imbuídos dessa compreensão da realidade e 

principalmente do desejo de muda-la.  

 

Outro fator, que reforça um prognóstico preocupante é o fato de que poucos, além-

gestão, conhecem ou ouviram falar sobre o Projeto, ou seja, o mesmo ainda não é de 
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conhecimento da sociedade. Essa constatação se deu como resultado das entrevistas aos 

membros das equipes de saúde, e o pressuposto utilizado foi  que, se o trabalhador da ESF, 

que é antes de tudo um cidadão, e que está inserido dentro do Setor Saúde, ao qual é atribuída 

a coordenação do Projeto, não sabe de sua existência, quiçá a sociedade “leiga”. O estudo em 

questão não se estendeu aos membros da sociedade em geral em virtude da delimitação do seu 

objeto, fato esse fato que abre possibilidades para pesquisas posteriores. 

 

Essa ausência de conhecimento e participação dos trabalhadores da ESF, no caso em 

questão, foi justificada com base na necessidade de, primeiramente, se qualificar as 

informações a serem reunidas em um único banco de dados para, a partir daí, serem propostos 

planos de ação para prevenção e promoção de saúde junto à sociedade, segundo o que 

preconiza o Ministério da Saúde. Justificativa essa que de fato  demonstra certa coerência, 

uma vez que os esforços podem ser melhor direcionados. 

 

Por outro lado, há uma grande contradição nessa perspectiva, uma vez que promover 

saúde não é uma via de mão única, planejada por um único setor e imposto à sociedade. 

Segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2010, p 12), “a saúde, é uma 

produção social e com múltiplas determinações, daí que a participação ativa de todos os 

sujeitos envolvidos em sua produção se faz necessária”. Dessa forma é uma construção 

coletiva, que envolve diálogos, parcerias necessitando de um canal de comunicação aberto 

entre as diferentes instâncias sociais. Nesse ponto percebe-se que a população não está sendo 

considerada em suas reais necessidades. 

 

Com toda certeza os dados são importantes como indicadores, mas como se pode 

planejar algo sem que se escute dos próprios sujeitos envolvidos quais as suas necessidades, 

uma vez que são eles que estão vivenciando as situações reais de sua vida a cada dia? Além 

do mais, compreende-se que um mesmo fenômeno pode ter diferentes causas, as quais, os 

dados de um sistema operacional, embora também importantes e essenciais, não são capazes 

de traduzir. 
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Retomando o conceito de Salazar (2004, p. 21;25) entende-se efetividade de uma 

política como a “capacidade de uma iniciativa alcançar os objetivos propostos sob condições 

não controladas”, ou seja, indica que uma intervenção serve para o que foi criada, quando 

funciona sob condições reais, não controladas.  

Destarte, como se espera que o PVNT seja efetivo se a população, que deveria ser a 

mais interessada, não tem sido ouvida, nem questionada em suas reais necessidades? Como 

construir ações apenas pautadas em dados que apontam consequências, mas são capazes de 

indicar as causas, as motivações, onde elas começam? 

 

Com isso não se está relativizando a importância dos dados, mas ponderando-se a 

respeito da configuração dos processos. Possivelmente, a grande falha nessa configuração 

esteja exatamente no questionamento que essa pesquisa suscitou quanto à maior inserção da 

Estratégia de Saúde da Família no planejamento e implementação do Projeto em questão, 

desde suas primeiras etapas, uma vez que, em se tratando de acesso, nenhum outro setor 

consegue se inserir de forma tão veemente nas comunidades das quais participa, percebendo 

os sujeitos nas suas mais reais necessidades, como a ESF. Dessa forma, a contribuição 

inerente à Estratégia é inigualável em termos de experiências e acesso às realidades sociais 

tais como elas o são, o que é o principio de uma ação efetiva.  

 

Nesse âmbito uma importante recomendação oriunda deste trabalho é que o processo 

de implementação do Projeto seja mais versátil e que a mobilização dos diferentes setores 

possa ser mais complementar e cíclica de forma a garantir uma maior participação das 

diversas instâncias envolvidas, numa perspectiva inter e intrassetorial, assim como preconiza 

o PVNT, garantindo com isso uma efetividade das ações em questão. 

 

Toda essa discussão conduz exatamente à questão central desta pesquisa que procurou 

avaliar a relação entre o Projeto Vida no Trânsito e Estratégia de Saúde da Família em termos 

de implementação das políticas e das ações intersetoriais. Entende-se que a ESF se configura 

enquanto modelo de reorientação das práticas de saúde e ocupa lugar singular junto à 

sociedade no âmbito da prevenção e promoção da saúde como já citado. Dessa forma o PVNT 
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enquanto ação intersetorial, deveria encontrar na ESF via mais adequada para atingir seus 

propósitos. 

Contudo, não obstante a singularidade da ESF e as infinitas possibilidades junto ao 

PVNT, concluiu-se com base nos resultados obtidos, que, em termos de implementação do 

Projeto Vida no Trânsito, a perspectiva da participação da Estratégia não é considerada como 

prioritária, sendo vislumbrada apenas como uma das últimas etapas do processo. 

 

O que é mais intrigante em tudo isso é que a Política de Atenção Básica é 

operacionalizada no Brasil por meio da Saúde da Família, seguindo os preceitos do SUS 

(BRASIL, 2007), configurando-se como espaço privilegiado para o desenvolvimento de 

práticas promotoras de saúde. (SILVA, RODRIGUES, 2010 p 768). Então, diante de uma 

definição tão clara sobre qual é o papel da ESF, como se pensar a implementação de um 

Projeto de tamanha abrangência e impacto social sem que a Estratégia esteja presente a esse 

planejamento. Parece um contrassenso descaracterizar sua importância atribuindo à mesma 

um lugar apenas ao final do processo. Isso, inclusive. vai de encontro aos preceitos do próprio 

SUS quando este define a ESF como estratégia nacional prioritária.  

 

Um fato que é mais inquietante ainda é que essa diretriz provém do próprio Ministério 

da Saúde, não sendo uma decisão da gestão local, que ao contrário apresenta uma lucidez 

bastante significativa quanto ao foi pontuado, buscando construir pontes para facilitar a 

comunicação com a ESF. Nesse ponto a Coordenadora do Projeto Vida no Trânsito em 

Aracaju tem sido uma figura singular pelo empenho que tem demonstrado em tornar o projeto 

viável. Essa atitude merece as melhores considerações. 

 

Todavia, essa não deveria ser uma iniciativa isolada de um ou outro gestor, uma vez 

que é indiscutível o protagonismo que a ESF deve assumir no âmbito da Política Nacional de 

Promoção da Saúde. 
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Um discurso muito importante, proveniente da gestão local da Saúde e do próprio 

PVNT, durante as pesquisas, foi que, enquanto os gestores não tomarem consciência do que é 

prioritário, a “ponta” também não será mobilizada, continuando a reproduzir as mesmas ações 

tradicionais de sempre, realizando uma atividade de promoção de saúde arrefecida e frágil em 

seu alcance junto à população.  

 

Durante as entrevistas realizadas junto aos membros das Equipes pode-se observar 

profissionais desejosos por mudança, por incentivo, de maneira a quebrar o automatismo das 

ações diárias que prejudica profundamente a prevenção, promoção da saúde. O conceito de 

saúde tem mudado, mas as práticas continuam as mesmas de anos atrás, com capacitações que 

não trazem novidades, repetitivas, como colocado pelos mesmos. 

 

Nesse ponto recomenda-se repensar os conteúdos das capacitações, inserindo novos 

temas, de acordo com as necessidades atuais, focando em um plano de educação sequencial e 

permanente que vislumbre o conceito amplo de saúde e seus determinantes. 

 

Diante de tudo foi possível constatar-se a validade da avaliação participativa, pois a 

realidade do Vida no Trânsito não era do conhecimento de praticamente nenhum dos 

entrevistados da ESF, e à medida que as entrevistas eram realizadas pode-se notar um 

interesse, ainda que passageiro, pela novidade. Sendo que no caso dos integrantes da ESF a 

avaliação foi de fato útil para informa-los a respeito do Projeto. Por outro lado, o contexto da 

avaliação de quarta geração também se mostrou eficiente junto à gestão, pois na medida em 

que se questionava a respeito da inserção da Estratégia junto ao PVNT, não raros foram os 

comentários, inclusive por parte da coordenação do Projeto, de que essa pesquisa os havia 

feito repensar práticas e possibilidade, o que se configurou enquanto algo bastante gratificante 

por poder experienciar vividamente os efeitos da avaliação útil que preconiza que as 

mudanças já aconteçam durante o processo e não só após o mesmo. 

 

Tendo em vista a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento do meio 

científico, a disseminação dos resultados deste trabalho será realizada a partir de meios 
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acadêmicos (congressos e artigos), mas em especial, de modo interativo, junto à própria 

coordenação do Projeto Vida no Trânsito, além dos demais setores inseridos no processo. 

 

Em virtude da abrangência do objeto desta pesquisa e da impossibilidade de incluir 

todos os aspectos inerentes a ele, sugere-se que novos estudos possam dar continuidade à 

mesma, considerando-se a importância do tema para a Saúde Coletiva. 
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf
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APÊNDICE 1: 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: GESTOR DA ATENÇÃO BÁSICA 

Dados pessoais 

Sexo/idade/cor da pele/escolaridade / 

 

Alguns exemplos: 

TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA 

1) Há quanto tempo trabalha está na Gestão da Atenção Básica? 

2) Quantos setores são de responsabilidade da Atenção Básica?  

ORGANIZAÇÃO DO TRABLAHO  

3) Há alguma reunião periódica entre os representantes dos diversos setores coordenados 

pela Gestão da Atenção Básica? 

4) Quais os projetos e programas coordenados pela Atenção Básica atualmente em 

Aracaju? 

5) Cada projeto ou programa é financiado pela SMS ou pelo MS? Há investimento de 

outras entidades? 

PROCESSO DE TRABALHO  

6) O sr/sra acompanha pessoalmente a implantação e implementação dos projetos e 

programas de responsabilidade da Atenção Básica? 

VIOLÊNCIA NO TRANSITO   

7) O sr/Sra tem conhecimento do Programa da ONU da década de ações para a segurança 

das rodovias?  

8) Em sua opinião qual a importância dessa ação? O sr/Sra considera o tema como sendo 

parte da agenda da saúde? 

9) Como esse Programa está sendo implementado em Aracaju? 

10) O Sr/Sra conhece o Projeto Vida no Trânsito?  

11) Quem financia este Projeto 

12) Há algum acompanhamento do Projeto Vida no trânsito no que concerne à sua 

implantação e implementação? 

13) Sendo preconizada a promoção e prevenção da saúde como parte das ações deste 

projeto, há algum envolvimento da Estratégia de Saúde da Família na implementação 

do mesmo? 

14) Há alguma coordenação deste Projeto na SMS? 

15) É ou foi promovida alguma capacitação ou algum treinamento para atuação junto a 

essa demanda, inclusive junto às ESF? 
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16) Como a SMS e a Atenção Básica dialogam com os outros setores que são chamados a 

intervir no mesmo projeto, tendo em vista que o mesmo se estrutura em uma prática 

intersetorial? Qual a participação da Atenção Básica. 

17) Diante do que preconiza o Projeto o Sr/Sra considera uma maior inserção da ESF 

como importante e útil no âmbito da efetividade de tal política 

 

APÊNDICE 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: EQUIPES DA ESF 

Dados pessoais 

Sexo/idade/cor da pele/escolaridade/ função 

 

Caracterização geral 

1- Quantas equipes há nessa unidade 

2- Há quanto tempo atua na ESF? Quais as suas atribuições? 

3- Que atividades de promoção/prevenção a equipe realiza na comunidade? 

4- A equipe costuma realizar ou já realizou alguma intervenção que necessitasse do 

diálogo com outros setores como associações, polícia, igrejas, SMTT? Isso é uma 

prática comum ou esporádica?  

5- Em que circunstâncias ou momentos isso aconteceu? 

6- Quais as maiores dificuldades encontradas nesse trabalho intersetorial? 

7- Há no território alguma prática da ESF junto ao PSE? 

Contextualizando o tema trânsito 

8- Intervenções, iniciativas - há ou já houve algum tipo de intervenção voltada às 

consequências do trânsito nesse território? 

9- Compreensão do tema trânsito enquanto responsabilidade da saúde – O sr/Sra. 

considera o trânsito e suas consequências como um  tema importante a ser tratado 

pela saúde e pela ESF de forma especial? 
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10- Informações sobre o projeto - a equipe ou sr/sra conhece ou já ouviu falar sobre o 

projeto vida no trânsito? E sobre a década de ações para segurança nas rodovias, 

da ONU (2011-2020) 

11- Capacitações - já houve algum tipo de capacitação sobre o tema? 

12- Acompanhamento, avaliação - há na comunidade algum levantamento sobre os 

agravos produzidos pelo trânsito? 

13- Como a equipe lida com esse problema na comunidade – como se dá o 

acompanhamento das vítimas e  das famílias de vítimas do trânsito por parte da 

equipe da ESF? 

Relação com a gestão 

14- Conhece ou já ouviu falar sobre o Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes 

(NUPEVA)? 

15- Entende que essa discussão deveria ser mais fomentada pelos gestores?  
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APÊNDICE 3 

 
MESTRADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 
________________________________________________________________________  
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  
Nome: 
......................................................................................................................................................... 
  
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........  
Endereço:..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
Bairro:.............................................................................................................................................. 
Cidade:............................................................................................................................................  
Telefone: (.....)......................................................... Email: ............................................................  
 
Título do Protocolo de Pesquisa: Trãnsito e Saúde da Família: um estudo avaliativo do Projeto 
Vida no Trânsito na cidade de Aracaju 
 
Subárea de Investigação: Ciências da Saúde/ Ciências Humanas 
 
Pesquisador responsável: José Paulo Andrade Araujo – Universidade Estácio de Sá, UNESA – 

RJ, (79) 9927-6561. zepsico@yahoo.com.br/  Dr. Kátia Maria Braga Edmundo Universidade 

Estácio de Sá, UNESA – RJ. katia@cedaps.org.br. 

 
Avaliação do risco da pesquisa:  
 
( X  ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  
Objetivos e Justificativa:  
 

.Avaliar o processo de implantação e implementação do Projeto vida no Transito na cidade de 

Aracaju com foco na participação do setor saúde com ênfase na Estratégia Saúde da Família. 

Essa Pesquisa se justifica em virtude da grande proporção de agravos e mortes ocasionados  

pelo trânsito, o que o torna um problema significativo para a Saúde Pública e para toda a 

sociedade. 

 
Procedimentos:  
 

A participação consiste em responder a uma entrevista (ou questionário) sobre o que conhece 

a respeito do projeto citado. Esse instrumento lhe será apresentado se você concordar em 

participar desta pesquisa. 
 
Riscos e inconveniências:  
 

Considerada uma pesquisa com um risco mínimo para os participantes, ou seja, o mesmo 

envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. 
 
Potenciais benefícios:  

 

mailto:zepsico@yahoo.com.br/
mailto:katia@cedaps.org.br
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Favorecer reflexão sobre a estruturação das políticas públicas em saúde e sua efetividade, e os 

possíveis empecilhos à sua implementação, através da criação de uma cultura avaliativa que 

possibilite a participação e envolvimento dos vários atores envolvidos do processo.  

Ajudar na organização dos trabalhos de estruturação do projeto vida no trânsito em Aracaju, 

possibilitando uma maior inserção da Atenção Básica e da Estratégia de saúde da Família 

como porta de entrada à rede de atenção a saúde, na construção de respostas intersetoriais, 

preconizadas pelo projeto em questão 

Informações Adicionais:  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-
mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, não haverá nenhum 
custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação 
financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a 
participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo: “Trânsito e Saúde da Família: um estudo avaliativo do Projeto Vida no 
Trânsito na cidade de Aracaju”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou 
ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é 
isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e 
outra para o responsável pela pesquisa.  
 
 
Aracaju - Sergipe, __________ / ____________________ / ______________________  
 
 
 
________________________________     ____________________________________  
Assinatura do Participante da Pesquisa   Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE 

SÁ/ UNESA/RJ 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE 

SÁ/ UNESA/RJ 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

 

Título da Pesquisa: Trânsito e Saúde da Família: um estudo 

avaliativo do Projeto Vida no Trânsito na  

cidade de Aracaju  

Pesquisador: José Paulo Andrade Araujo  

Área Temática:  

Versão: 1  

CAAE: 41268915.5.0000.5284  

Instituição Proponente: Universidade Estácio de Sá/ UNESA/RJ  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

 

DADOS DO PARECER  

 

Número do Parecer: 985.527  

Data da Relatoria: 12/03/2015  

 

Apresentação do Projeto:  

 

O projeto "Trânsito e Saúde da Família: um estudo avaliativo do 

Projeto Vida no Trânsito na cidade de  

Aracaju" fará um estudo sobre o programa citado de forma a verificar 

a eficácia de sua implantação na  

cidade de Aracaju. Trata-se de dissertação do Mestrado Profissional 

em saúde da Família da Universidade  

Estácio de Sá (UNESA).  

 

Objetivo da Pesquisa:  

 

Segundo o autor, o objetivo da pesquisa é: "Avaliar o processo de 

implantação e implementação do Projeto  

vida no Transito na cidade de Aracaju com foco na participação do 

setor saúde com ênfase na Estratégia  

Saúde da Família".  

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

 

Os riscos, como bem descritos pelo autor, são mínimos, pois a 

pesquisa será realizada através de  

questionário a participantes voluntários. Os benefícios virão da 

correta implementação do programa, para o  

qual essa pesquisa deve contribuir, provavelmente apontando seus 

pontos frágeis que possam ser  

corrigidos.  

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  
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A pesquisa será desenvolvida em Aracaju, cidade onde recentemente 

houve grande aumento no número de  

veículos, trazendo maior número de acidentes e contribuindo para o 

impacto negativo na saúde da população. Este comitê considera o 

projeto de relevância alta.  

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

 

O TCLE está correto e de acordo com a Resolução 466/12 da CONEP. A 

autorização para a pesquisa  

enviada pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, cita 

erroneamente a FASE, como sendo a  

Universidade Estácio de Sá. Embora não seja impeditivo da condução 

do projeto, seria de bom tom corrigir  

este engano.  

 

Recomendações:  

 

A autorização para a pesquisa enviada pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju, cita erroneamente a  

FASE, como sendo a Universidade Estácio de Sá. Embora não seja 

impeditivo da condução do projeto,  

seria de bom tom corrigir este engano.  

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  

 

Não há pendências.  

 

Situação do Parecer:  

 

Aprovado  

 

Necessita Apreciação da CONEP:  

 

Não  

 

Considerações Finais a critério do CEP:  

 

O colegiado aprova o projeto, solicitando ao pesquisador que as 

recomendações sejam acatadas e que seja  

enviado relatório a este CEP ao final da pesquisa.  

 

RIO DE JANEIRO, 13 de Março de 2015  

 

Assinado por:  

Luciana de Paula LIma e Schmidt de Andrade  

(Coordenador)  

 

 

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 642, 22o andar  

Bairro: Centro CEP: 20.071-001  

UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO  

Telefone: (21)2206-9726 E-mail: cep.unesa@estacio.br  
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