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Todos os dias, cerca de 3.700 pessoas morrem 
nas ruas e estradas do mundo, o que equivale 
a 1,3 milhão de vidas perdidas anualmente, 

segundo a OMS. Além disso, 50 milhões de pessoas 
ficam feridas ou incapacitadas após um acidente. De 
todas as mortes de trânsito no mundo, pedestres 
e ciclistas respondem por 26% e motociclistas e 
passageiros, por 28%. 
Os países mais pobres são os mais afetados, com 
93% das mortes ocorrendo em países de baixa ou 
média renda. O risco de morte no trânsito é três 
vezes maior nos países de baixa renda do que nos de 
alta renda, com taxas mais altas na África (26,6 por 
100 mil habitantes) e menores na Europa (9,3 por 

100 mil habitantes). África e o sudeste da Ásia têm 
o maior número de fatalidades. 
Como se não bastasse toda essa tragédia, os 
acidentes de trânsito ainda são a principal causa de 
morte de crianças e jovens entre 5 e 29 anos no 
mundo. 
Tendo em vista o tamanho do problema e o aumento 
contínuo do volume de tráfego, a segurança viária 
se tornou questão política global, e em 2010 a ONU 
e os governos do mundo todo declararam a Década 
de Ação pela Segurança no Trânsito, com uma meta 
ambiciosa de reduzir os acidentes em 50% até 
2020. Agora que esse prazo está perto do fim, que 
progresso podemos ver? 

ESTAMOS A UM ANO DO FIM DO PRAZO ESTABELECIDO PELA 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA QUE O PLANETA 
REDUZA SEUS ACIDENTES EM 50%. ESTÁ DANDO CERTO?

O MUNDO E A DÉCADA DE 
SEGURANÇA VIÁRIA DA ONU

Camila Alvarenga

ÁFRICA 
26,6 mortes no 
trânsito para 
cada 100 mil 
habitantes

EUROPA 
9,3 mortes no 
trânsito para 
cada 100 mil 
habitantes

BRASIL 
19,7 mortes no 
trânsito para 
cada 100 mil 
habitantes

O plano global da ONU para o atingimento da 
meta para 2020 é composto por cinco pilares:
1 Gestão da segurança no trânsito.
2 Mobilidade e vias mais seguras.
3 Veículos mais seguros.
4 Usuários mais seguros.
5 Resposta pós-acidente.

ALICERCES DA SEGURANÇA
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Em vez de melhorar...
O relatório de status global mais recente da 
Organização Mundial da Saúde sobre segurança 
viária, publicado em dezembro de 2018, não 
mostrou redução de mortes por acidentes de 
trânsito em qualquer país de baixa renda entre 
2013 e 2016. Em todo o mundo, o número de 
mortes aumentou em 104 países, enquanto apenas 
48 países (25 de alta renda e 23 de renda média) 
tiveram uma redução. Ou seja, no quadro geral, a 
situação mais piorou que melhorou.
Outro dado preocupante é que, em comparação 
com os países de alta renda, o número de vítimas 
que morrem antes de chegar ao hospital dobrou 
em países pobres, ficando clara a importância de 
que um atendimento qualificado pós-acidente pode 
contribuir muito para a sobrevivência da vítima.
Mas nem tudo está perdido. Experiências em países 
de alta renda mostram que é possível reduzir 
drasticamente o número de mortes. A Europa tem 
a menor taxa de mortalidade de trânsito. Isso foi 
possível por conta de uma combinação de medidas 

Se o Brasil não chegou nem perto da meta da 
Década da ONU, não se pode dizer que seja falta 
de avanço na legislação de trânsito. Uma série 
de novidades na lei, nos últimos 11 anos, tem 
endurecido as punições aos infratores e exigido 
maior segurança em diversos aspectos. Confira.

A LEI FEZ SUA PARTE NO PAÍS

preventivas: legislação relacionada à velocidade, 
utilização de cinto de segurança, não condução sob 
efeito de álcool, utilização de capacetes, assentos 
infantis... Mas tudo isso aliado fortemente a 
campanhas de conscientização pública, investimento 
em infraestrutura e veículos muito seguros. 
Há lições a serem aprendidas em países que 
reduziram com sucesso o número de mortes no 
trânsito, e elas precisam ser reproduzidas no 
restante do mundo. O pacote Save Lives (Salva 
Vidas) da OMS é um guia que fornece um rol de 
intervenções prioritárias baseadas em evidências de 
países de alta renda para apoiar decisões políticas. 
A finalidade é alcançar as metas dos ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável).

Ação multissetorial e lideranças
É improvável que muitos países atendam à 
ambiciosa meta de reduzir pela metade mortes 
causadas por acidentes de trânsito até 2020. 
Reduzir significativamente o número de mortos 
e feridos nas estradas do mundo exigirá ação 

multissetorial de líderes de governos, agências 
internacionais, organizações não governamentais 
(ONGs), fundações, escolas, universidades, 
empresas privadas, entre outros agentes de todos 
os países. E a existência de liderança em ações 
nacionais e locais é crucial para mobilizar a ação.
Aliás, liderança será um tema importante durante a 
3ª Conferência Ministerial Global sobre Segurança 
no Trânsito, a ser organizada pelo governo da 
Suécia, em Estocolmo, entre os dias 19 e 20 
de fevereiro de 2020. Nessa data ainda serão 
discutidos, com delegados de todo o mundo, os 
progressos da Década de Ação da ONU. E ainda 
serão identificadas as medidas urgentes necessárias 
para acelerar as ações direcionadas ao alcance das 
metas de segurança no trânsito.

A legislação estabelece 
maior rigor contra 
quem bebe e dirige — 
regras que foram sendo 
endurecidas desde a 
implantação do CTB.

2008

Por meio de uma resolução 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), passa a ser 
obrigatório o uso da cadeirinha 
infantil nos veículos para 
crianças de até 7 anos.

2010

SEGUNDO A OMS, O BRASIL É O TERCEIRO 
PAÍS COM MAIS MORTES NO TRÂNSITO, 
ATRÁS APENAS DE ÍNDIA E CHINA – OS 
PAÍSES MAIS POPULOSOS DO MUNDO
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Entra em vigor o teste do etilômetro 
(bafômetro), com punições para 
condutores que bebem e dirigem, ou 
mesmo para os que se recusam a 
passar pelo teste. Além da multa, a 
CNH pode ser apreendida.

2016

Vídeos e exames clínicos 
passam a servir como 
provas de embriaguez ao 
volante. A recusa para 
fazer o teste rende multa 
ao condutor.

2012 As penas ficam 
mais duras para o 
motorista que dirige 
alcoolizado e que mata 
ou fere alguém. 

2018
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E no Brasil, houve progresso?
Melhoramos. Um pouco. O número de mortes 
provocadas por acidentes no trânsito passou de 41.007, 
em 2015, para 38.651, em 2016 – uma redução de 
2%. Esse é o dado mais recente divulgado em relatório 
da OMS, de 2018.
Uma redução tímida que se deu por conta do 
comprometimento do setor da saúde e pelo acerto 
que foi o Código de Trânsito Brasileiro. Desde o seu 
lançamento, em 22 de janeiro de 1998, foram criadas 
leis e normas que contribuem permanentemente para o 
comportamento dos condutores.
No entanto, o país ainda tem muito o que avançar. É 
apontado no relatório que o Brasil é o terceiro país em 
números absolutos de mortes no trânsito, atrás apenas 
da Índia, com 150.785 fatalidades, e da China, com 
58.022. 
Considerando a relação de óbitos por 100 mil 
habitantes, estamos um pouco melhores, na 63ª 
posição, com uma taxa de 19,7 mortes por 100 mil 
habitantes. Nas Américas, o país ocupa o nono lugar 

Torcer pelo futuro (de novo)
Apesar da queda de 2% no número de 
mortes, o Brasil ainda segue longe da meta 
estabelecida pela ONU. A Segurança Viária 
precisa ser encarada com a prioridade que 
merece. Não dá para ficar sem ação diante de 
um cenário em que, a cada hora, seis pessoas 
perdem suas vidas no país. 
Atuar em infraestrutura viária e na tecnologia 
dos automóveis é de suma importância, mas 
focar no comportamento do motorista (com 
educação, legislação severa, fiscalização 
atuante e o fim da impunidade) é fator-chave 
para um avanço realmente significativo: 90% 
dos acidentes de trânsito são causados por 
falha humana. 
Nesse sentido, uma pergunta se faz vital: como 
vamos fazer melhor com a geração futura, para 
que as crianças saiam das escolas conscientes 
desse cenário e com uma cultura de segurança 
no trânsito? É isso que fará a diferença. 

Todo o cenário de acidentes de trânsito gera um impacto 
econômico de 199 bilhões para o país (3% do PIB). Com esse 
valor, o Brasil poderia construir...

INSEGURANÇA CUSTA CARO

22 mil novos hospitais, com 
250 leitos, UTI e unidade  
de traumatismos graves.

570 mil novas escolas. 185 mil quilômetros 
de novas rodovias.

60 mil quilômetros de 
novas ferrovias.

22 MIL 570 MIL 185 MIL KM 60 MIL KM
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