
Comunicação sobre segurança no trânsito  
durante a COVID-19 

A pandemia de COVID-19 mudou a maneira como as pessoas vivem 
e trabalham. Em todo o mundo, pediu-se que as pessoas ficassem 
em casa e cancelassem viagens não essenciais. Menos pessoas 
estão se deslocando para o trabalho e usando o transporte público. 
Muitas cidades estão observando ruas mais vazias, mas trabalhadores 
essenciais, entregadores e equipes de emergência ainda precisam 
usar as vias. 

No entanto, as ruas vazias também levaram a  excessos de 
velocidade (veja exemplos de Delhi e Bogotá). Com a resposta a 
emergências e os sistemas de saúde focados na pandemia, há menos 
capacidade de responder a acidentes de trânsito e tratar vítimas. 
Ao mesmo tempo, muitas pessoas agora se deslocam a pé ou de 
bicicleta para atividades essenciais ou exercícios, tornando-as mais 
vulneráveis em caso de colisão com um veículo. É essencial lembrar 
aos usuários do trânsito a importância de dirigir com segurança 
e seguir as orientações do governo local sobre deslocamentos e 
trânsito - o que pode significar evitar sair, a menos que seja essencial.

Certifique-se de que as mensagens de segurança no trânsito 
representem a situação local da COVID-19. Veja este exemplo   
da Global Road Safety Partnership que apresenta uma rua 
vazia em Nova York, durante a recomendação de isolamento.

Melhorar a segurança no trânsito protege trabalhadores 
essenciais e sistemas de saúde pública, pois eles se 

concentram na resposta à COVID-19. Mantenha a 
segurança no trânsito como parte da agenda da cidade 

com essas recomendações.

Principais Mensagens
Use essas mensagens para moldar a comunicação com o público e a mídia sobre o tópico de segurança no trânsito durante a 
COVID-19.

• Melhorar a segurança no trânsito pode diminuir a sobrecarga nos sistemas de saúde - uma necessidade crítica no momento. Menos 
acidentes significam que os sistemas de resposta a emergências podem se concentrar em cuidar de pessoas com a COVID-19.

• Seguir as regras de trânsito salva vidas. Faça isso pelos nossos profissionais de saúde. É importante agora, mais do que nunca, manter 
as vias seguras para os trabalhadores essenciais que estão salvando vidas.

• Proteja os trabalhadores essenciais que estão salvando vidas - mantenha-os seguros em seus deslocamentos. Dirija apenas se for 
necessário, e siga as regras de trânsito.

• Ruas vazias não são mais seguras quando você acelera. Desacelere, dirija com segurança. 
• Agradecemos aos nossos entregadores de comida por nos manterem alimentados durante a COVID-19. Mantenham-se seguros 

enquanto estiverem nas ruas! Usem capacete/cinto de segurança/[inserir o comportamento desejado relevante].
• Nossos profissionais de saúde estão salvando vidas. Não acabem com sua vida por causa de um acidente de trânsito, [inserir o 

comportamento desejado relevante].
• Fique em casa, exceto para atividades essenciais. Então, [inserir o comportamento desejado relevante]. 

http://cali.gov.co/movilidad/publicaciones/152907/llamado-de-atencion-a-ciudadanos-que-exceden-la-velocidad-en-cuarentena/
http://cali.gov.co/movilidad/publicaciones/152907/llamado-de-atencion-a-ciudadanos-que-exceden-la-velocidad-en-cuarentena/
https://twitter.com/grspartnership/status/1247568293143220226


Comunicação sobre segurança no trânsito durante a COVID-19 

Mais informações em    
PreventEpidemics.org 
ResolveToSaveLives.org 
VitalStrategies.org

Quem Somos

A Vital Strategies é uma organização global de saúde pública que trabalha em mais de 70 países para fortalecer os sistemas de 
saúde pública.  
A Resolve to Save Lives, uma iniciativa da Vital Strategies, visa prevenir 100 milhões de mortes por doenças cardiovasculares e 
prevenir epidemias. Através do seu programa Prevent Epidemics, a Resolve to Save Lives está apoiando países em toda a África e 
além para responder à COVID-19.

Siga estas práticas recomendadas e desaconselháveis 
nas comunicações sobre Segurança no Trânsito 
durante a COVID-19:

Práticas recomendadas
• Ao elaborar mensagens, pense em como o uso do trânsito mudou desde a COVID-19 e 

para quem você está comunicando.
• Identifique mudanças de comportamento devido à COVID-19 (por exemplo, excesso de 

velocidade devido a ruas mais vazias).
• Use os dados mais recentes corretamente. Por exemplo, o Streets Blog, um site de notícias 

focado no uso e segurança no trânsito, publicou um artigo destacando que, embora 
o número total de acidentes tenha caído em alguns locais, a taxa de acidentes está 
aumentando durante a COVID-19 devido a um aumento na condução imprudente.

• Demonstre apreço pelos trabalhadores essenciais e lembre-os de seguir as medidas de 
segurança no trânsito em seus deslocamentos diários.

• Reforce as leis locais de segurança no trânsito no que se refere às mensagens sobre a 
COVID-19. Por exemplo, se houver pedidos de ficar em casa, incentive os motoristas a 
seguir os limites de velocidade estabelecidos:

 - "Se você precisar sair de casa para atividades essenciais, siga os limites  
de velocidade."

• Incentive uma infraestrutura que permita que as pessoas sigam as diretrizes de 
distanciamento físico e destaque os benefícios no longo prazo da infraestrutura 
aprimorada. Por exemplo: 

 - A adição de ciclovias, a ampliação das calçadas ou o fechamento de algumas ruas 
aos carros permite que as pessoas permaneçam a pelo menos 2 metros de distância 
de outras quando precisam sair de casa e, eventualmente, salvam vidas.

• Envolva a mídia para ajudar a compartilhar as principais mensagens de segurança no trânsito 
que ajudarão o esforço local para impedir a disseminação da COVID-19, reforçando 
as regulamentações locais e motivando o público a praticar comportamentos seguros 
quando precisar sair de casa.

Práticas desaconselháveis
• As mensagens não devem incentivar as pessoas a deixar suas casas ou entrar em seus 

veículos. Em vez disso, incentive ativamente as mensagens sobre ficar em casa.
• As mensagens não devem fazer referência ou mostrar aglomerações de pessoas, nem 

mostrar atividades que violem as orientações locais atuais.
• Não espere muita fiscalização nas vias enquanto os governos se concentram em impedir a 

propagação da COVID-19. A fiscalização não será a maior prioridade.
• Não compare a importância da segurança no trânsito com a importância das medidas 

contra a COVID-19. Tanto os acidentes de trânsito quanto a COVID-19 são mortais - não se 
trata de um ou outro. 

O primeiro-ministro da Malásia 
compartilhou esta mensagem 
agradecendo aos entregadores de 
alimentos pelo serviço prestado durante 
a COVID-19 e pedindo que dirijam com 
segurança. Esta mensagem tem duas 
vertentes: incentiva o comportamento 
seguro no trânsito e reduz o estigma 
aos trabalhadores essenciais de entrega 
de alimentos. Para maior eficácia: seja 
específico. Se o uso de capacete 
(ou excesso de velocidade) for um 
problema, inclua isso na mensagem 
de segurança com algumas palavras. 
Graficamente, aprimore o chamado à 
ação principal, para que ele possa ser 
visto com facilidade.

A mensagem mais forte neste momento 
é seguir os conselhos do governo, ficar 
em casa e, se precisar sair, caminhar, 
dirigir ou se deslocar com cuidado: use 
cinto de segurança ou capacete, reduza 
a velocidade, não dirija sob efeito de 
álcool e fique longe do celular. Seja 
responsável pelo seu próprio bem e 
pelo bem de todos os outros.

Aviso em estrada nos EUA

www.PreventEpidemics.org
www.ResolveToSaveLives.org
http://www.VitalStrategies.org
https://usa.streetsblog.org/2020/04/09/covid-19-cuts-car-crashes-but-what-about-crash-rates/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/13/pop-up-bike-lanes-help-with-coronavirus-social-distancing-in-germany
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/04/13/new-zealand-first-country-to-fund-pop-up-bike-lanes-widened-sidewalks-during-lockdown/#53cfb548546e
https://new.brighton-hove.gov.uk/news/2020/madeira-drive-first-road-be-allocated-walkers-and-cyclists

