
ACIDENTES DE TRABALHO NO TRÂNSITO 
Dados estatísticos apontam que mais de um terço dos         

acidentes de trânsito que ocorrem no Brasil são decorrentes 

de acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho no trânsi-

to podem ser típicos ou de trajeto. 

Acidentes de trabalho típicos: São danos que ocorrem com o 

trabalhador no seu local de trabalho. Um exemplo de aciden-

te de trabalho típico no trânsito ocorre quando há  lesão    

envolvendo o profissional motorista ou moto entregador.  

Acidentes de trabalho de trajeto: São danos que ocorrem com o trabalhador no trajeto de 

casa para o trabalho ou vice-versa. 

Com o intuito de chamar a atenção para a segurança no 

trânsito, durante todo o mês de maio aconteceu a cam-

panha Maio Amarelo. Utilizando um fitilho amare-

lo como símbolo, o movimento internacional quis       

mobilizar a sociedade e conscientizar o público para   

tornar o trânsito mais seguro e diminuir os acidentes. 

Essa campanha teve como objetivo  convidar toda a sociedade a participar de debates    

sobre o trânsito e como torná-lo mais seguro, promovendo a conscientização de motoris-

tas e pedestres. 

A cor amarela foi escolhida por simbolizar atenção, em referência à sinalização de adver-

tência no trânsito. Já o mês foi escolhido por ter uma ligação com a história de segurança 

no trânsito, uma vez que foi em maio de 2011 que a ONU decretou a “Década de Ações  

para a Segurança no Trânsito”.  

O número de mortes no trânsito no Brasil tem ultrapassado até mesmo as mortes causadas 

por câncer no país, aproximadamente 23 por 100 mil habitantes. Até o fim deste ano, o  

governo pretende reduzir o número para 11 mortes por 100 mil habitantes. 
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CARAVANA DA SAÚDE 

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, realizará no mês de     
Junho de 2015 a Caravana da Saúde na microrregião de Três Lagoas.  

O objetivo da Caravana é promover o aumento da oferta de atendimento e redução das desi-
gualdades regionais na área da saúde. Serão      
realizados atendimentos odontológicos, oftalmo-

lógicos, ginecológicos, ortopédicos, entre outros. 
A Saúde do Trabalhador realizará palestras e               
capacitação em parceria com o serviço de vigilân-
cia em saúde e fortalecimento do controle social. 

Aconteceu:  
* No dia 13 de maio aconteceu a “Oficina sobre Perda Auditiva Induzida por Ruído” no auditório do  

Conselho Estadual de Saúde, realizada pelo Cerest Estadual em parceria com a FUNCRAF.  

* Nos dias 20 e 21 de maio aconteceu a “Oficina de Vigilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador” 

com o objetivo de fortalecer as análises dos agravos e acidentes de trabalho no SINAN.  

* No dia 21 de maio aconteceu a “Oficina sobre 

conduta Médica nas Emergências Exógenas” no 

auditório da Santa Casa em Campo Grande, realiza-

da pelo CEREST Estadual em parceria com o      
Centro de Vigilância Toxicológica—CIVITOX. 
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O gráfico abaixo mostra a evolução do número de óbitos por acidentes de trânsito registra-
dos pelo Ministério da Saúde de 2003 a 2013. De 2003 a 2008 houve um aumento gradativo 
no número de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. Em 2009 houve ligeira queda, 
mas nos anos seguintes, 2010, 2011 e 2012 esse número voltou a crescer. Somente em 2013 
houve uma diminuição de 5,7% no número de óbitos por acidente de trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados do DATASUS sobre os feridos graves por acidentes de trânsito também são     
alarmantes, pois somente em 2014 foram mais de 200 mil casos registrados, esses dados     
representam somente o número de pessoas que foram hospitalizadas em decorrência de    
acidentes de trânsito. Outro dado preocupante é o número de indenizações por invalidez 
permanente que vem aumentando consideravelmente a cada ano que passa. 


