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Resumo do trabalho 
 

O artigo faz uma análise das políticas de mobilidade e saúde identificando interfaces e oportunidades 
de atuação intersetorial. Defende que uma adequada gestão da mobilidade pode trazer benefícios 
diretos e indiretos para a diminuição da morbimortalidade e na promoção da saúde. 
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MOBILIDADE E SAÚDE: COMO A MOBILIDADE PODE CONTRIBUIR PARA UMA 
POPULAÇÃO MAIS SAUDÁVEL 

 
1. Introdução 
 
Quando se pensa em trânsito e transporte, as primeiras e imediatas imagens que vêm à cabeça são carros e 
ônibus. Quando se pensa em saúde, a imagem é de um hospital. Faltam pessoas! A constatação dessa 
visão desumanizada e costumeira dos temas de mobilidade e saúde vem provocando mudanças nos dois 
setores. O setor de mobilidade urbana está empenhado em mudar essa visão, apostando no conceito de 
mobilidade urbana sustentável para que o foco esteja nas pessoas dentro dos carros e ônibus. De forma 
análoga, o setor de saúde vem focando suas políticas na promoção da saúde e não no tratamento das 
doenças, passando a associar pessoas saudáveis quando se fala em saúde. Aí está um desejado encontro 
de interesses. 
 
O que o artigo propõe é uma análise das interfaces e integração entre os dois setores. Parte-se da premissa 
que o trânsito mata e machuca, mas que mobilidade também pode promover saúde. Uma adequada gestão 
da mobilidade pode trazer benefícios diretos e indiretos - como encorajar estilo de vida mais saudável e 
reduzir ruído e poluição. De forma similar, as políticas da área de saúde podem ajudar e reforçar práticas 
mais sustentáveis do setor de mobilidade. A sintonia dos setores e uma atuação com responsabilidades 
partilhadas é a ousada proposta do artigo. 
 
2. Políticas de Mobilidade 
 
O setor de transporte e trânsito vem passando por uma transformação na abordagem de seu objeto que se 
expressa na mudança conceitual para setor de mobilidade urbana. O novo conceito pretende garantir uma 
abordagem sistêmica e mais ampla e a humanização das políticas do setor, com foco principal nas pessoas 
e seus deslocamentos. Por se tratar de conceito novo, foi necessária sua definição. O conceito de 
mobilidade urbana desenvolvido pela equipe da BHTRANS, em 2004 e que tem direcionado as ações da 
empresa é: 
 

“Mobilidade urbana é o conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e 
necessidades de acesso ao espaço urbano, por meio da utilização dos diversos modos de 
transporte.” [Desenvolvido pela equipe da BHTRANS, 2004.] 

 
Agregado ao conceito da mobilidade urbana, se propõe a sustentabilidade, política a ser perseguida, 
entendida como “a realização do conjunto de deslocamentos sem comprometimento do meio ambiente, 
das áreas e atividades urbanas e do próprio transporte”. 
 
Para o Ministério das Cidades, uma das diretrizes principais é a minimização das externalidades, 
entendidas como os ônus ou efeitos adversos gerados pela utilização dos diferentes modos e serviços do 
sistema de mobilidade urbana. Outra diretriz relevante para a abordagem intersetorial com a saúde é o 
incentivo à adoção de energias renováveis e não poluentes e o direito dos usuários dos serviços de 
mobilidade urbana à segurança no ambiente da prestação. 
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Em outro documento federal, construído com contribuições da sociedade, foi definida a Política Nacional 
da Mobilidade Urbana Sustentável, onde se constata que “a face mais perversa do trânsito se apresenta 
nos acidentes”. Constata ainda que: 

São produzidos anualmente 1 milhão de acidentes, com 30 mil mortos e 350 mil feridos, sendo 120 
mil com seqüelas permanentes. Dos mortos, 50% são pedestres, ciclistas ou motociclistas. 
A falta de punição imediata reforça o desrespeito pela vida. 
Quantitativamente, os acidentes de trânsito representam o segundo maior problema de saúde pública 
no Brasil, só perdendo para a desnutrição. A Organização Mundial da Saúde - OMS alerta e prevê que 
nos próximos 20 anos os acidentes de trânsito representarão a terceira maior causa mundial de mortes. 
A incompatibilidade entre o ambiente construído, o comportamento dos motoristas, a fiscalização 
deficiente e o grande movimento de pedestres sob condições inseguras produzem estes números. 

 
O Ministério das Cidades propôs um ante-projeto de lei para servir de marco regulatório da mobilidade 
urbana que propõe um avanço no combate às externalidades produzidas pelos modos motorizados, 
definindo que os poderes públicos poderão utilizar instrumentos para redução das externalidades negativas 
e gestão do uso do subsistema viário: restrição de circulação de veículos motorizados a determinados 
locais e horários nos espaços urbanos; determinação de padrões de emissão de poluentes; taxas, tarifas, 
impostos, subvenções ou subsídios de incentivos ou desestímulo aos comportamentos dos indivíduos 
geradores de benefícios ou prejuízos sociais. 
 
Em Belo Horizonte, as políticas de mobilidade estão em sintonia com o defendido nacionalmente, com 
muitas práticas já consolidadas. Porém, entende-se que o maior desafio deve ser a implantação do Plano 
de Mobilidade (em desenvolvimento) que propõe políticas de Gestão da Demanda de forma mais 
consciente e eficaz. 
 
A partir dessa breve seleção de questões relevantes, percebe-se que o setor de mobilidade tem total 
consciência do seu impacto negativo na vida das pessoas, notadamente os acidentes de trânsito, e propõe 
políticas de redução dessas externalidades. Há muitos anos o setor propõe medidas de controle de 
velocidade por radares, campanhas de educação para o trânsito e medidas de engenharia e regulamentação 
com foco na saúde das pessoas. Porém, em relação à promoção da saúde, o setor mostra ainda pouca 
consciência do seu potencial apesar de defender medidas de estímulo aos modos não-motorizados e de 
construção de ambientes urbanos melhores. 
 
3. Políticas de Saúde 
 
Uma das questões fundamentais tratadas pelo setor de saúde tem sido a constatação da denominada 
transição epidemiológica - momento em que os óbitos por causas não-transmissíveis superam os por 
causas transmissíveis. Destaca-se, ainda, a política de defesa da promoção da saúde. Esse capítulo 
apresenta um breve resumo de documentos do setor de saúde com olhar nas questões comuns à 
mobilidade urbana. Foram selecionados textos contendo diretrizes, definições e outras constatações dos 
documentos da Organização Mundial da Saúde - OMS, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde de Belo 
Horizonte. 
 
Como já foi realçado no item anterior, o setor de saúde mundial e nacional já constatou há muitos anos 
que os acidentes de trânsito são um dos principais problemas de saúde pública e uma das maiores causas 
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de mortalidade e morbidade. A Organização das Nações Unidas – ONU recomenda na resolução A/60/L8 
de 26 de outubro de 2005 que a Organização Mundial de Saúde tenha um papel de coordenação para as 
ações de segurança viária. 
 
No Brasil, o Ministério da Saúde defende atuação sobre as causas não-transmissíveis da mortalidade, onde 
se destacam as relacionadas à violência, onde um dos conjuntos é acidentes de trânsito. Em 2004, um total 
de 127.470 óbitos por causas externas foram notificados pelo Sistema de Informação de Mortalidade 
(SIM). Deste total, 107.032 (84%) mortes ocorreram entre a população masculina e 20.368 (16%) entre as 
mulheres. A mortalidade por acidentes de transporte terrestre configura-se como a segunda causa de morte 
no conjunto das causas externas, representado 28% deste total, atrás somente das agressões. O gráfico a 
seguir, aponta a relevância dos acidentes de transporte por faixa etária da população. 

Em 2001, foi instituída pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências com diretrizes para: promoção da adoção de comportamentos e de ambientes 
seguros e saudáveis; monitorização da ocorrência de acidentes e de violências; sistematização, ampliação 
e consolidação do atendimento pré-hospitalar; assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas de 
acidentes e de violências. 
 
Em 2002, foi constituído um projeto de redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito que 
defende a necessidade da elaboração de uma proposta de intervenção de caráter mais inovador e 
transformador, que estimule a construção de ambientes favoráveis à saúde e à qualidade de vida, 
extrapolando uma abordagem eminentemente técnica. Justifica a ação porque somente medidas 
preventivas não são suficientes para o enfrentamento da violência no trânsito. 
 

 
 

4
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Uma das cidades selecionadas para iniciar o projeto foi Belo Horizonte, com participação conjunta da 
BHTRANS, Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, Polícia Militar de Minas Gerais e DETRAN/MG. 
Destacam-se algumas contribuições do trabalho intersetorial: a consolidação do banco de dados sobre 
acidentes, o acompanhamento de vítimas na internação hospitalar e os resultados do estudo de morbidade 
para o ano de 2003. O estudo apurou que do total de 4.253 vítimas de acidentes, o tempo médio de 
internação foi de 7,4 dias a um custo de R$ 1.129,20 e a mortalidade de 7,0 óbitos para cada 100 pessoas 
internadas.   
 
O objetivo do projeto é implementar, em aglomerados urbanos selecionados, ações de promoção da saúde 
e de prevenção de acidentes de trânsito, mediante a mobilização do setor saúde, prefeituras e sociedade 
civil organizada, no sentido de promover mudança de hábitos, atitudes, valores culturais e situações 
ambientais que interferem na ocorrência dos acidentes de trânsito, melhorando a qualidade da informação 
e reduzindo as taxas de morbimortalidade por estes eventos. 
 
Uma das motivações principais desse artigo é explorar as ações de mobilidade na promoção da saúde, 
entendida como enfoque complementar à transição epidemiológica. 
 
A preocupação da Organização Mundial da Saúde – OMS está expressa na  Estratégia Mundial sobre 
Regime Alimentar, Atividade Física e Saúde, de 2004, que diagnosticou que a distribuição das principais 
causas de mortalidade e morbilidade já se transformou profundamente nos países desenvolvidos, e em 
muitos países em desenvolvimento se observa tendência similar. Em nível mundial, aumentou 
rapidamente a quantidade de enfermidades não-transmissíveis. Em 2001, essas foram a causa de quase 
60% dos 56 milhões de mortes anuais e 47% do total de morbilidade mundial.  
 
A meta geral da Estratégia da OMS é promover e proteger a saúde orientando a criação de um entorno 
favorável para a adoção de medidas sustentáveis com melhor alimentação e promoção de atividades 
físicas que, por sua vez, contribuem para atingir ao Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 
Unidas (ONU) e com um grande potencial para obter benefícios de saúde pública em todo o mundo. 
 
Com respeito à atividade física, a OMS recomenda que as pessoas se mantenham suficientemente ativas 
durante toda a vida: ao menos 30 minutos de atividade regular de intensidade moderada com freqüência 
quase diária reduzem o risco de enfermidades cardiovasculares e de diabetes, assim como câncer de colo 
de útero e de mama. Um fortalecimento da musculatura e exercícios para manter equilíbrio permitem 
reduzir as quedas e melhorar o estado funcional das pessoas idosas. Para controlar o peso, pode ser 
necessário um nível maior de atividade. 
 
A mesma estratégia se desdobrou em um Plano de Implementação na América Latina e Caribe 2006-2007. 
Nesse plano, a OMS constata que as doenças não-transmissíveis (DNT) e ferimentos não-intencionais 
representam quase 70% de todas as causas de morte na Região das Américas que atingem principalmente 
indivíduos entre 18 e 70 anos de idade. Várias pesquisas nacionais na América Latina e no Caribe revelam 
que cerca de 50 a 60% dos adultos sofrem de sobrepeso e obesidade. 
 
Uma diminuição preocupante nos níveis de atividade física da população encontra-se bem documentada 
em vários países. Entre 30 a 60 % das populações da região não atingem níveis mínimos recomendados de 
atividade física. O sedentarismo é maior em áreas urbanas, aumenta com a idade e é muito prevalente 
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entre as mulheres. Comprovações recentes, obtidas de vários estudos, mostram que as atividades 
recreativas, como a prática de esportes ou exercícios estruturais na hora do lazer, são a forma mais comum 
de atividade física entre as pessoas com boa condição econômica, enquanto a atividade física utilitária, 
como caminhar para o transporte, predomina entre as camada de baixa renda. 
 
No âmbito nacional, o Ministério da Saúde estabeleceu uma Política Nacional de Promoção da Saúde que 
conclui que, nas últimas décadas, tornou-se mais e mais importante cuidar da vida de modo que se 
reduzisse a vulnerabilidade ao adoecer e de morte prematura de indivíduos e população. Além disso, a 
análise do processo saúde-adoecimento evidenciou que a saúde é resultado dos modos de organização da 
produção, do trabalho e da sociedade em determinado contexto histórico. 
 
Entende-se, portanto, que a promoção da saúde é 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 sociais na gestão das políticas públicas. 
 
Nesse contexto, a garantia da saúde implica assegurar o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos 
serviços de saúde, mas também a formulação de políticas sociais e econômicas que operem na redução dos 
riscos de adoecer. 
 
4. Abordagem intersetorial 
 
Em 2004, a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável defendeu propostas de transporte e 
trânsito e de mobilidade urbana sustentável articuladas entre si e com a política de desenvolvimento 
urbano e de meio ambiente. Nos documentos do setor de mobilidade, não aparece como diretriz a 
articulação com o setor de saúde defendido pelo presente artigo, mas entende-se que a proposta está em 
total sintonia com o momento vivido pelo setor. 
 
Na área de saúde, encontra-se a defesa para ação multisetorial em diversos documentos analisados. As 
práticas já estão mais consolidadas no Programa de Redução de Morbimortalidade de Acidentes, com 
objetivos e estratégias para: sensibilizar e capacitar gestores estaduais e municipais para a realização de 
ações de promoção da saúde e de prevenção de acidentes de trânsito; e sensibilizar os gestores municipais 
para que incorporem os conteúdos deste projeto às realidades, interesses e valores culturais locais, e 
estimular a formulação de estratégias intersetoriais para a redução da morbimortalidade por acidentes de 
trânsito e a melhoria do sistema de informação. 
 
A OMS defende políticas multisetoriais para promover a atividade física pautadas em incentivar a 
acessibilidade e segurança de atividades físicas como caminhar, andar de bicicleta e outras formas de 
exercício. Já o Ministério da Saúde defende na sua Política Nacional de Promoção da Saúde a 
intersetorialidade como uma articulação das possibilidades dos distintos setores de pensar a questão 
complexa da saúde, de co-responsabilizar-se pela garantia da saúde como direito humano e de cidadania 
e de mobilizar-se na formulação de intervenções que a propiciem. A construção de ações intersetoriais 
implica na troca e a construção coletiva de saberes, linguagens e práticas entre os diversos setores 
envolvidos. É esse encontro que produzirá soluções inovadoras quanto à melhoria da qualidade de vida. 
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São, também, recomendadas a valorização e otimização do uso dos espaços públicos de convivência para 
o desenvolvimento das ações de promoção da saúde. 
 
A OMS possui também um documento que aprofunda a questão ao tratar de transporte, meio ambiente e 
saúde. O documento formula adequadamente a defesa dos modos não-motorizados como estratégia da 
mobilidade sustentável e da promoção da saúde. A escolha do modo a pé ou bicicleta para viagens de 
transporte oferece dois importantes tipos de benefícios. O primeiro se relaciona à redução de uso de 
modos motorizados (redução de barulho, poluição do ar e taxas de acidentes de trânsito). O segundo 
refere-se a benefícios de saúde pela atividade física regular. Logo, as políticas públicas devem considerar: 
(1) promoção de atividade física por estímulo aos modos de transporte a pé e bicicleta; (2) apropriar os 
benefícios para a saúde pelo estímulo dos modos a pé e bicicleta nas análises de viabilidade das políticas 
de transporte; e (3) melhorar a monitoração das atividades físicas provenientes da mobilidade das pessoas. 
 
De todos os documentos consultados, o que melhor sintetiza a política intersetorial é o capítulo 
“Transporte, Desenvolvimento Urbana e Segurança Pública na América Latina”, de JACOBY et alii, parte 
do texto Nutrição e Vida Ativa: do conhecimento para a ação, de 2005. A seguir, estão apresentados dois 
quadros que sintetizam as possibilidades de políticas de mobilidade para a promoção da saúde. 
 

Quadro 1 – Impacto de intervenções urbanas nas atividades físicas das pessoas. 
Área de intervenção Impacto na atividade física 

Transporte  
Transporte público Estimula uma grande parte da mobilidade não-motorizada (a pé ou 

bicicleta) para alcançar o transporte coletivo e o transporte de massa em 
áreas não cobertas por meios motorizados de alimentação/conexão. 

Transporte alternativo (não-
motorizado) 

Pedalar ou caminhar são os mais difundidos meios de mobilidade e 
permite aos seus usuários a oportunidade de incorporar atividade física 
em parte de sua rotina diária. 

Segurança viária Promove aumento do uso de vias públicas para caminhar, pedalar e 
acesso a centros de esportes, exercícios e recreacionais. 

Controle de crimes Promove uso das vias públicas com propósitos recreacionais e utilitários.
Espaço público  

Estruturas destinadas 
especialmente para pedestres 

(calçadas, travessias, etc.) 

Assegura proteção e segurança pessoal. Apesar de importante para todas 
as faixas etárias, essas estruturas são particularmente importantes as 
pessoas com mobilidade reduzida. 

Praças, parques e espaços de 
recreação 

Parques ao ar livre estimulam caminhadas e uso de bicicleta e atividades  
recreacionais (estimulam esforço físico, interação social e esportes). 

Preservação/conservação de 
centros com interesse histórico, 

arquitetônico e cultural 

A presença desses centros em áreas com restrição ao tráfego motorizado 
e estacionamentos promove atividade física. 

Fechamento de ruas para 
atividades recreacionais 

Eventos como competições esportivas e similares em via pública 
estimula interesse e participação em atividades físicas e recreacionais. 
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Quadro 2 – Efeitos de intervenções urbanas na saúde. 
 Atividade 

física 
Prevenção de 

traumas/ mortes 
Doenças 

respiratórias
Interação 

social 
Transporte     

Transporte de massa + +   + 
Transporte alternativo (não-motorizados) + +   + + 

Segurança nas ruas + ++  + + 
Controle de crimes +   + + 

Espaço público     
Estruturas destinadas especialmente para 

pedestres (calçadas, travessias, etc.) 
+ + +  + + 

Praças, parques e espaços de recreação + +   + + 
Preservação/conservação de centros com 

interesse histórico, arquitetônico e cultural
+   + + 

Fechamento de ruas para atividades 
recreacionais 

+   + + 

Urbanismo     
Densidade de população e construções +   + 

Diversidade de uso do solo +   + 
Legenda: + +  Efeito importante;   +  Efeito moderado. 
 
5. Conclusões e recomendações 
 
A agenda internacional de políticas públicas tem dado destaque a sistemas de transporte sustentáveis e 
segurança viária assim como o setor de saúde pública tem combatido o estilo de vida sedentário, 
prevenção de acidentes, melhoria da qualidade do ar e da qualidade de vida da população. A convergência 
destas prioridades de saúde pública e planejamento urbano pode ser verificada nos governos com 
sensibilidade aos problemas da qualidade de vida urbana. 
 
Pelo exposto neste artigo, fica evidente a importância para a saúde pública dos efeitos perversos da mobilidade, 
explicitados pelas suas externalidades violentas, os acidentes de trânsito. O setor da saúde está plenamente 
consciente e da importância da morbimortalidade dos acidentes e tem se proposto a coordenar ações nesse sentido. O 
setor de saúde pode aplicar mais recursos na prevenção de acidentes (por exemplo, recursos do seguro 
obrigatório). Investir em campanhas educativas, defender implantação de radares de controle de 
velocidade e controle ao uso do automóvel são apenas algumas das medidas possíveis. 
 
Mas a maior contribuição da análise desenvolvida foi destacar o papel da mobilidade na promoção da 
saúde que não está suficientemente incluída nas decisões pessoais de escolha modal e modo de vida e nem 
nas decisões governamentais sobre modo de organização urbana e infra-estrutura de sistemas de 
transporte. 
 
Recentemente, devido ao trabalho de urbanistas que têm promovido o aspecto humano das cidades, 
tornando-as mais agradáveis para caminhar e andar de bicicleta, muitos profissionais de saúde pública 
passaram a ver o espaço urbano como um ambiente importante para a promoção da atividade física, não só 
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tendo em mente a recreação, mas também tentando incorporar a atividade física diária como parte da vida 
cotidiana das pessoas. Isto fez com que surgisse um conceito novo e mais abrangente: a vida ativa”. 
 
É crescente a atenção à caminhada e a maneiras de melhorar a qualidade desta atividade, com parcerias 
intersetoriais entre urbanistas, profissionais da saúde pública, governos municipais, especialistas em 
transporte, autoridades responsáveis pela segurança viária e defensores do exercício e diversão. Essas 
parcerias são potencialmente cruciais para se atingir um impacto para promoção de atividades físicas, 
criando circunstâncias mais favoráveis para que as pessoas adotem um estilo de vida ativo. 
 
A conclusão é de que o transporte público e transporte não-motorizado oferecem oportunidades de 
atividade física regular integrada à vida cotidiana e com custos mínimos para a grande maioria da 
população. Mudanças modais com foco na atividade física trazem benefícios diretos para a promoção da 
saúde pública, meio ambiente e redução de congestionamentos. 
 
Há muito a ser construído na confluência de interesses entre os setores e na defesa da promoção da saúde, 
com a mobilidade estimulando o exercício físico e contribuindo para prevenir as doenças associadas à 
falta de exercício e sobrepeso, em especial, doenças cardiovasculares, além de reduzir emissões de 
poluentes. Intervenções eficazes para promover a caminhada e andar de bicicleta incluem, pelo menos, os 
seguintes programas/políticas: (i) sistemas de transporte de massa rápidos; (ii) política de mobilidade que 
estabeleça limites para o uso excessivo de automóveis privados; (iii) segurança viária que proteja 
pedestres e ciclistas; e (iv) gestão da demanda de forma reforçar o uso de bicicletas e outras modalidades 
de transporte não-motorizados nas cidades. 
 
Mas esse caminho deve começar pela consciência dos interesses comuns e pela construção de argumentos 
e práticas únicas e sólidas para que possam ser utilizadas pelos dois setores. Muito se avançará se os 
profissionais de saúde defenderem a implantação de radares e os projetos focados em pedestres e ciclistas 
e os profissionais de mobilidade promoverem a atividade física e a promoção da saúde. 
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