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•Violência/lesão Interpessoal e 
Autoprovocada

•Homicídio
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•Acidentes de Trânsito



Pauta Perfil Epidemiológico dos 
Acidentes de Trânsito no Ceará

Projeto Observatório de Causas 
Externas



Perfil Epidemiológico dos Acidentes de 
Trânsito no Ceará (2017 – 2020)



Mortalidade Proporcional pelas principais causas (Cap. CID 10). 
Ceará, 2017 a 2020

Fonte:Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM. Dados atualizados até 30/06/21 



Taxa de Mortalidade por tipo de causa externa (Cap. CID 10). 
Ceará, 2017 a 2020

Fonte:Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM. Dados atualizados até 30/06/21 



Taxa de Mortalidade por acidente de trânsito por Coordenadoria 
Regional de Saúde. Ceará, 2019

Fonte:Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM. Dados atualizados até 30/06/21 



Taxa de Mortalidade pelas principais categorias de trânsito. 
Ceará, 2017 a 2020

Fonte:Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM. Dados atualizados até 30/06/21 



Número de óbitos por acidentes de trânsito, segundo faixa etária. 
Ceará, 2017 a 2020

Fonte:Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM. Dados atualizados até 30/06/21 



Taxa de Mortalidade por acidente de moto, segundo 
Coordenadoria de Saúde. Ceará, 2020

Fonte:Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM. Dados atualizados até 30/06/21 



Projeto Observatório de Causas Externas 
do Estado do Ceará



Entendendo o 
Projeto 
Observatório

O QUE É?

Espaço intersetorial e interdisciplinar que contenha 
informações confiáveis que permita a definição de 
indicadores, monitoramento e intervenção de políticas 
públicas para a melhoria das condições de saúde, 
segurança e convivência em geral.

OBJETIVO

Produção de conhecimento sobre a morte e lesões por 
causas externas para formulação in loco regional de 
políticas públicas de promoção da vida

Aprimorar a vigilância em relação as causas externas



Sistema de Integração 
de Dados

OBSERVATÓRIO 
DE CAUSAS 
EXTERNAS

TRÂNSITO

SAÚDE

SIH

SINAN

SIM

CIOPS*

PEFOCE

SEGURANÇA 
PÚBLICA

DEMUTRAN

PRE
PRF

*CIOPS tem como fontes:
- Polícia militar e civil
- Hospitais
- Comando da Polícia do Interior (CPI)



Critérios de Elegibilidade 

Altas taxas de Mortalidade por Causas 
Externas (Homicídio, Suicídio e Acidente de 
Trânsito)

Trânsito Municipalizado (Órgão Fiscalizador)

População mínima de 70.000 habitantes 



Critérios de Elegibilidade 

184 MUNICÍPIOS 

SR FORTALEZA 

Aquiraz

Fortaleza

SR NORTE CARIRI
SR SERTÃO 
CENTRAL

Quixadá 

Quixeramobim
Aracati

Russas

SR LITORAL LESTE 

Sobral 

Tianguá
Iguatu

Juazeiro do Norte 



Resultados

✓Aprovação em CT e CIB (2018)

✓Adesão ao projeto = 5 municípios (Aquiraz, Juazeiro do Norte, 
Russas, Sobral e Fortaleza) e expansão para mais 5 (Aracati, Iguatu, 
Quixadá, Quixeramobim, Tianguá)

✓Relatórios semestrais enviados pelos municípios ao GT causas 
externas

✓Realização da I Mostra de Observatórios Municipais (2020)

✓Monitoramento mensal: CEMOP – Projeto Observatório

✓Reunião mensal para acompanhamento dos Observatórios 
municipais

✓Produção de Boletins Epidemiológicos



Atribuições da Equipe

Articulador

-Acompanhar e articular processos para a implantação do 
observatório 
-Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo 
e garantir a participação dos profissionais inseridos nos 
serviços
-Definir, em parceria com a equipe técnica, os meios e às 
ferramentas teórico-metodológicas de trabalho
-Contribuir para a avaliação a ser feita pelo gestor da eficácia, 
eficiência e impactos do observatório
-Efetur ações de mapeamento e articulação intersetorial com a 
rede de gestão local produtora de dados de causas externas 
(com segurança pública, trânsito e demais que se fizerem 
necessárias)
-Coordenar a alimentação do banco de dados no âmbito local e 
monitorar o envio regular e nos prazos das informações
-Averiguar a necessidade de capacitação da equipe
-Participar das reuniões de planejamento da SESA e com os 
articuladores
-Prezar pela gestão compartilhada
-Acompanhar a execução das ações
         

        Técnico

Participar das reuniões preparatórias para a implantação     
Participar das reuniões preparatórias para a implantação do 
observatório; 
Participar de reuniões sistemáticas do observatório 
para planejamento das ações semanais a serem 
desenvolvidas, definição de fluxos e instituição de rotina
Participar das atividades de capacitação ou educação 
permanente; 
• Alimentar o banco de dados do observatório municipal, 
registrar as ações desenvolvidas e realizar o planejamento 
do trabalho de forma coletiva; 
Digitar, tabular e realizar procedimentos de associações de 
registros para a construção de bancos de dados de causas 
externas; 
• Articular ações que estimulem a criação de comissões 
intersetoriais de enfrentamento à violência e promoção da 
cultura de paz; 

Realizar estudos epidemiológicos a partir de grupos de 
causas específicas e populações em contextos de maior 
vulnerabilidade para causas externas; 
• Produzir boletins epidemiológicos e outros meios de 
divulgação das análises, incluindo envio do relatório de 
dados para a apreciação do Conselho Municipal de Saúde e 
equipe do observatório de nível estadual; 
• Encaminhar semestralmente um relatório consolidado de 
atividades do observatório para a Secretaria da Saúde do 
Estado, conforme pactuado em plano de trabalho entre a 
gestão estadual e municipal; 
• Executar as ações acordadas no plano de trabalho 
pactuadas entre a gestão estadual e municipal. 



Atribuições da Equipe
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