
  

  

 No mundo, a morbidade e a mortalidade por acidentes de trânsito têm se destaca-

do como grave problema de saúde pública. As estimativas apontam para ocorrência de, 

aproximadamente ,1,3 milhões de óbitos por ano, em 2016, contribuindo com 50 milhões 

de incapacidades, sobretudo nos países em desenvolvimento. 

 Aproximadamente, 62% dos óbitos no trânsito estão concentrados em dez países 

que detêm 56% da população. Em primeiro se encontra a Índia, seguido pela China, Esta-

dos Unidos, Rússia, Brasil (destacando o Brasil em quinto lugar), Irã, México, Indonésia, 

África do Sul e o Egito em décimo lugar.   

 Para o enfrentamento dessa epidemia, o Ministério da Saúde implantou, a partir de 2013, em todas as 

capitais e no Distrito Federal (DF), o Programa Vida no Trânsito (PVT), em consonância com o Plano Nacional de 

Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década 2011-2020, cuja meta é reduzir em 50% os acidentes fatais 

no trânsito, no citado período. O Programa tem como objetivo subsidiar os gestores no fortalecimento de políticas 

de prevenção de lesões graves e mortes no trânsito, por meio do planejamento, do monitoramento e da avaliação 

das ações integradas e intersetoriais. Para coordenar as ações no DF, foi instituído o Comitê Vida no Trânsito, De-

creto Nº 33.532/2012, composto por representantes da Secretaria de Saúde (Gerência de Vigilância das Doenças e 

Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde – GVDANTPS), Secretaria de Educação (Gerência de Saúde do 

Estudante), Secretaria de Mobilidade (SEMOB), órgãos de trânsito, Universidade de Brasília, entre outros.  

A ocorrência de mortes e de lesões graves no trânsito é considerada um problema de saúde pública, de 

grande magnitude e transcendência, com impacto na morbidade e mortalidade da população no mundo, no Brasil e 

no DF. Importante informar que o custo dessa epidemia para o país é de, aproximadamente, R$56 milhões, valor 

que daria para construir cerca de 28 mil escolas.  

O DF apresenta declínio na curva das vítimas fatais no trânsito quando comparado ao Brasil. Ao longo do 

período de 1995 a 2017, a incidência de mortes por 10 mil veículos/ano caiu de 14,94 para 2,4, que está dentro do 

limite de 3,0 mortes/10 mil veículos, recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para os países em 

desenvolvimento.  

Contudo, esse quadro é preocupante. Ao longo dos anos, as mortes no trânsito oscilam, mesmo ocor-

rendo queda significativa no número de mortes entre os anos de 2016, com 390 e 2017, com 257 óbitos. No ano 

de 2018, houve aumento no percentual de 63% de mortes, comparado ao mesmo período do ano anterior. As 

mortes no trânsito no DF têm tendência à variação, chegando a quase 400 pessoas mortas por ano, ou seja, pode 

ser comparada a uma queda de um avião a cada ano.  

Devemos refletir que essas mortes são previsíveis e preveníveis. Para lograr as mudanças e alcançar a re-

dução de pelo menos 50% de mortes no trânsito, é necessário o envolvimento de todos, o que exige ações conjun-

tas, intersetoriais, pactuadas entre governo e sociedade, ampliando a discussão sobre o tema com os profissionais 

da educação, da saúde e de demais setores.  Dessa forma,  ações pautadas nos princípios e nos valores da paz no 

trânsito objetivam baixar esses indicadores e transformar o caminho da escola em um ambiente seguro de pessoas 

saudáveis. 
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VIDA NO TRÂNSITO 



Foram coletados os dados em 48 escolas públicas e privadas, 84 turmas e 2.524 estudantes respondentes, confor-

me mostrado na tabela – 1.  

Tabela – 1. Amostra de escolas, turmas e alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental, no 

Distrito Federal – 2015 

 

 Os dados apresentados na Pesquisa  Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE (2015) sobre o uso de cinto de 

segurança revelaram que parcela significativa de estudantes do 9º ano do ensino fundamental não respeitava as 

leis de trânsito ou se expunha a riscos. Nesse contexto, os adolescentes responderam que nunca ou raramente 

usaram cinto de segurança no banco da frente ou no banco de trás, correspondendo a 34% dos escolares entre-

vistados. Observou-se que, aproximadamente, 36% das meninas e 31% dos meninos nunca ou raramente usaram 

cinto de segurança. Entre os alunos da escola privada, o percentual foi de 37%, maior do que o registrado para os 

estudantes das escolas públicas (33%).  

 O Estado do Rio de Janeiro apresentou maior percentual de 47% e o Distrito Federal menor, com 24%, de 

declaração de nunca ou raramente usar o cinto de segurança. 

 Os dados mostraram que o uso do cinto no banco traseiro dos veículos motorizados ainda não é um hábi-

to, revelando que há negligência. Declararam nunca ou raramente usar o cinto no banco de trás 31% dos estu-

dantes e, aproximadamente, 20% no banco da frente.   

 Na pesquisa de 2015, 32% dos escolares na faixa etária de 13 a 15 anos declararam dirigir veículo motori-

zado (carro, motocicleta, voadeira, barco), ou seja, idades infe-

riores à mínima regulamentada pela legislação brasileira, que é 

de 18 anos, apresentando, assim, maior percentual quando 

comparado à pesquisa de 2012 (27%). A proporção de meninos 

foi de 45%, mostrando uma diferença significativa com mais de 

duas vezes do percentual em relação às meninas (20%). Entre 

os adolescentes de escolas públicas foi maior, com percentual 

de 34%, e as escolas privadas representaram o percentual de 

24%. 

 Os resultados da pesquisa em 2015 mostraram, ainda, 

que 26% dos escolares brasileiros foram transportados em veí-

culos motorizados dirigidos por motoristas que consumiram 

bebida alcoólica. Uma tendência ascendente em relação à pes-

quisa de 2012, que apresentou 23%. A Região Centro-Oeste 

demonstrou maior percentual com 31% para esse indicador.  
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Tamanho das amostras no 9º ano do ensino fundamental 

 

 

Esperado 

 

Coletado 

Escolas Turmas 

Alunos  

matricula-

dos 

Escolas Turmas 
Alunos ma-

triculados 

 Frequen-

tes 

Responden-

tes 

Distrito 

Federal 
50 88 2.903 48 84 2.881 2.863 2.524 



 

 Os dados também apresentaram elevação do con-

sumo de bebida alcoólica com o aumento da idade dos 

escolares brasileiros, com exposição ao risco à saúde.  

 Entre a faixa etária de 16 e 17 anos, 73%  dos alu-

nos já experimentaram uma dose de bebida alcoólica, 

sendo que pouco mais de 21% dos escolares tomaram a 

primeira dose de bebida alcoólica antes de 14 anos de 

idade e cerca de 60% possuíam amigos que consumiam 

bebidas alcoólicas.  Em torno de 37% dos escolares de 

16 a 17 anos de idade sofreram com episódios de embri-

aguez e dentre esses 12% tiveram problemas com famí-

lia ou amigos por causa desse consumo.  

 Em 2015, um a cada 4 indivíduos relataram o con-

sumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias. Dado mais 

agravante é apontado na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), a qual observou que 54,3% dos ado-

lescentes brasileiros de 13 a 15 anos já tomaram alguma dose de bebida alcoólica, 21% já experimentaram al-

gum episódio de embriaguez e 7,4% relataram que tiveram problemas com a família ou com amigos porque 

tinham bebido. Essa grave situação é acentuada pelo fato de o álcool ser considerado fator de risco para doen-

ça crônica,  bem como para violência e acidentes. O consumo de álcool pelos adultos é o maior incentivo ao 

consumo de álcool entre os jovens.  

 No Distrito Federal, mais de 22% dos adolescentes do Ensino Fundamental consumiram bebida alcoólica 

nos últimos trinta dias anteriores à data da PeNSE 2015, mostrando a necessidade de proteção, da importância 

da proibição do consumo dessa substância na adolescência, bem como da orientação sobre a exposição aos 

riscos ocasionados pelo consumo de bebida alcoólica.   

 Outro agravante é o fato dos estudantes que, ao completarem 18 anos, com o hábito de beber e dirigir, 

aumentam o risco de mortalidade no trânsito.  

 Vale destacar que as consequências ocasionadas pelo uso de álcool para a saúde são amplas. O efeito 

do álcool produz ação direta sobre o sistema nervoso central, o que aumenta os riscos de acidentes, entorpece, 

modifica a capacidade de discernimento, os reflexos tornam-se mais lentos, diminui a atenção e a acuidade 

visual, reduz a pressão sanguínea, ocorrendo depressão das funções de consciência e respiração, além das pro-

priedades analgésicas e anestésicas. Estes efeitos nocivos à saúde causam  mortes e lesões graves em acidentes 

de trânsito e violência.  

 Mesmo com nível baixo de alcoolemia, de 0,001 a 0,05 

CAS (g/100ml), os riscos de acidentes de trânsito permane-

cem por haver adoção de comportamento inconsequente 

como o não uso do cinto de segurança e do capacete, bem 

como desrespeito aos limites da velocidade.  

 Além disso, quanto maior a alcoolemia, maiores os da-

nos à saúde individual e de terceiros. Os escolares com ado-

ção do hábito do uso de bebida alcoólica  assumem compor-

tamento de risco nas vias públicas, como pedestres, passagei-

ros e futuros condutores. O Estado precisa assumir essa res-

ponsabilidade de orientar e de proteger os escolares junto à 

família e à sociedade.  



       ACIDENTES DE TRÂNSITO NO DF 

 Dados preliminares da Gerência de Estatística do Detran 

do DF indicam que, no ano de 2018, houve sete óbitos com  

adolescentes apenas nas vias urbanas do DF entre os meses de 

janeiro e junho de 2018. As idades variam de 15 a 18 anos. 

 Quatro das mortes ocorreram com pessoas do sexo mas-

culino e três do sexo feminino, sendo um adolescente de 18 a-

nos que estava em uma bicicleta, dois atropelamentos (uma jo-

vem de 15 anos e um rapaz de 16 anos), três foram mortos na 

condição de passageiros de veículos e um rapaz de 17 anos mor-

reu enquanto conduzia uma motocicleta (a permissão para diri-

gir qualquer tipo de veículo motorizado só é dada aos 18 anos, por meio de Órgão de Trânsito competente).  

          No ano de 2016, morreram no Distrito Federal 31 crianças e adolescentes na faixa etária entre 0 e 18 

anos. Estavam na condição de passageiro de veículos, 18 pessoas. Na condição de pedestres, 10 vítimas, 2 e-

ram ciclistas e 1 era motociclista, do sexo masculino, com 15 anos. A maioria dos óbitos 12 (38.7%) ocorreu 

em vias urbanas, sendo 2 óbitos em Ceilândia, 2 em Samambaia, I no Riacho Fundo, I no Recanto das Emas, I 

em Águas Claras, I em Brasília, I no Jardim Botânico, I em São Sebastião, I no Itapoã e I em Sobradinho.  Nas 

Rodovias do DF ocorreram 11 (35.4%) e 8 (25.8%) em Rodovias Federais. Dentre os passageiros, a maioria 

estava em automóveis que sofreram algum tipo de colisão.  

 Ainda em 2016,  o número de feridos é assustadoramente maior: 1.021. Destes, 504 estavam na condi-

ção de passageiro de algum veículo. Foram atropelados 316, houve ainda 112 ciclistas feridos. Na condição de 

condutor de motocicleta foram feridos 89 adolescentes entre 15 e 18 anos, dos quais 61 tinham 18 anos e 28 

não eram habilitados para conduzir motocicletas, por não terem a idade mínima necessária.  

 M.V.A., 15 anos, era estudante do Centro de Ensino Médio da Asa Norte (607 Norte). Alegre e com 

muitos amigos, M. iria fazer a primeira comunhão em uma igreja no Paranoá, em maio. Moradora do Itapoã, 

sempre voltava da escola para casa ao final do dia, com seu pai, de motocicleta. No dia 13 de abril, não foi 

diferente, Milena estava como passageira da motocicleta com seu pai, mas eles não chegaram ao seu destino. 

Ambos foram lançados a 50 metros, após colisão com um 

carro dirigido por uma jovem de 19 anos, na pista que liga a 

L4 à L2 Norte, e morreram.  



       AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO DF 

 

 Oficina de Prevenção de Acidentes na Infância e na Adolescência  

 Nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2018 foram realizadas as 

aulas presenciais da Oficina de Prevenção de Acidentes na Infância e na A-

dolescência, para os servidores da Educação da SEEDF em efetivo exercício 

em Unidades de Ensino, com o objetivo de promover a implementação da 

cultura de prevenção de acidentes com crianças e adolescentes, dentro e 

fora da escola, visando gerar, assim, um impacto positivo na redução do 

número desse tipo de evento no Distrito Federal.  

 O tema Prevenção de Acidentes de Trânsito foi amplamente traba-

lhado, com dados epidemiológicos, relação entre o desenvolvimento infantil 

e os acidentes, como evitar os acidentes e proteger as crianças e adoles-

centes de lesões graves e mortes no trânsito. Ao final da Oficina, os partici-

pantes deveriam fazer uma ação em suas escolas trabalhando o tema com 

os alunos. 

 

 Programa Detran nas Escolas  

 Esse Programa tem como objetivo promover a Educação para o Trânsito nas Escolas da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, por meio de subsídio técnico, em cumprimento às políticas públicas de Educação de 

Trânsito. O Programa é voltado para toda Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, tendo como público os 

estudantes e os profissionais de magistério da Educação Básica e nas modalidades de Educação Especial, Educação 

de Jovens e Adultos e Educação Profissional. Para participar e buscar mais informações: DIREDUC—

direduc@detran.df.gov.br /detrannasescolas@detran.df.gov.br – Telefone: 3901-6970. 

 

 Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia  

 Qualquer escola do Distrito Federal pode agendar uma visita à Transi-

tolândia e, assim, aprender sobre Educação para o Trânsito.  As atividades são 

desenvolvidas para alunos do 1º ao 4º ano. São disponibilizados para a escola 

visitante dois ônibus, no dia marcado da visita, que farão o transporte, gratui-

to, de ida e volta, sem custo financeiro para as escolas.  O espaço recebe até 

126 alunos a cada visita, que dura, em média, 3 horas. As crianças participam 

de atividades de teatro, oficina, aulas, produção de textos e desenhos, além de 

lanche e de atividade prática na minicidade, sem qualquer custo para a escola.  

O agendamento pode ser feito por meio do site http://

transitolandia.der.df.gov.br/, dúvidas por meio do email transitolandi-

a@der.df.gov.br.  A equipe da Transitolândia ainda vai às escolas, sob agenda-

mento por meio do e-mail acima citado.  
 

 O Cinema Rodoviário Educativo (CRE) 

 Projeto da Polícia Rodoviária Federal  que se dirige a escolas, para 

atuar com   Educação para o Trânsito. Todas essas atividades se baseiam na  

transversalidade em Direitos Humanos e Cidadania. Para buscar mais infor-

mações, ligue para (61) 3395-5620. 

 

 Festival Estudantil Temático de Trânsito - FETRAN 

  Com o slogan "Transformando atitudes para salvar vidas", o FETRAN, 

promovido pela Polícia Rodoviária Federal desde 2004, tem como proposta 

a conscientização de crianças, adolescentes e toda a comunidade escolar 

sobre a responsabilidade de todos para a segurança no trânsito. O festival 

utiliza as atividades pedagógicas do cotidiano escolar para debater a temática do trânsito no contexto escolar de 

maneira lúdica e cultural, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes do seu papel de transformado-

res da sociedade. Nesse contexto, agentes da PRF oferecem treinamento aos professores, que, durante seis me-

ses, trabalham transversalmente o assunto trânsito nas diversas disciplinas ministradas. Na medida em que o te-

ma vai sendo difundido, trabalhos escolares, tais como maquetes, redações, fotografias, vídeos, peças de teatro, 

músicas, poesias etc, são produzidos para apresentação na escola. Para obter mais informações, ligue para 2025-

6657. 
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Dicas de Prevenção de Acidentes de Trânsito 

 

No carro  
 



Dicas de Prevenção de Acidentes de Trânsito 

 

No carro  

 Nunca saia de carro com crianças sem usar o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação, nem 

mesmo para ir só até a esquina. Esteja sempre atento, pois muitas colisões acontecem próximas à área de 

destino e origem ou em ruas com baixo limite de velocida-

de; 

 Use somente bebê conforto, cadeirinha e assento de eleva-

ção que possuam o selo do Inmetro ou a certificação ame-

ricana ou europeia; 

 Siga sempre o manual de instrução dos dispositivos de re-

tenção veicular, certifique-se de que eles são apropriados à 

idade da criança e que se ajustam adequadamente ao seu 

veículo; 

 O cinto de segurança é projetado para pessoas com, no 

mínimo, 1,45m de altura. Se a criança ainda não atingiu essa altura, ela precisa usar o assento de elevação 

para evitar que se machuque gravemente em caso de acidente; 

 O airbag do passageiro pode machucar seriamente uma criança quando essa estiver sentada no banco da 

frente. Por isso, se for transportar uma criança, desative esse dispositivo; 

 Na rua, dê o exemplo. Exerça o comportamento seguro como pedestre e passe para as crianças as seguin-

tes instruções: atravesse as ruas olhando para ambos os lados, 

respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres e, antes de 

atravessar na frente dos veículos, faça contato visual com os mo-

toristas para ter certeza de que você foi visto por eles;   

 Não permita que uma criança menor de 10 anos ande sozi-

nha pela rua. A supervisão de um adulto é vital até que a criança 

demonstre habilidade e capacidade de julgamento do trânsito. Se-

gure sempre sua mão, firme, pelo pulso, enquanto estiverem cami-

nhando na rua; 

 Entradas de garagens, quintais sem cerca, ruas ou estacionamentos não são locais seguros para que as cri-

anças brinquem; 

 Tenha certeza de que as crianças fazem sempre o mesmo trajeto para destinos comuns, como de casa para 

a escola. Acompanhe-as algumas vezes para identificar o caminho mais seguro e ensine-as a completá-lo de 

forma prudente e cuidadosa. Escolha o trajeto mais reto, com poucas ruas para atravessar; 

 Usar uma lanterna ou materiais reflexivos nas roupas da criança pode evitar atropelamentos durante a noi-

te; 

 Ensine a criança a atravessar somente quando a rua estiver livre e oriente-a a continuar olhando para os 

dois lados enquanto caminha. 



 Explique para os pequenos que eles 

devem usar a faixa de pedestres 

sempre que possível. Mesmo na 

faixa, devem olhar várias vezes para 

os dois lados e atravessar em linha 

reta. Quando não houver faixa de 

pedestre, devem procurar outros 

locais seguros para atravessar, seja 

na esquina, em passarelas ou próxi-

mo a lombadas eletrônicas; 

 Explique para meninos e meninas o 

que os sinais de trânsito significam e diga que eles devem respeitá-los; 

 Fale para as crianças que elas não devem atravessar a rua por trás de carros, ônibus, árvores e postes. Ensi-

ne-as a fazer contato visual com os motoristas antes de atravessar a rua para ter certeza de que foram vis-

tas; 

 Explique às crianças que elas nunca devem correr para a rua sem antes parar e olhar se vem algum carro – 

seja para pegar uma bola, ou cachorro ou por qualquer outra razão. Correr precipitadamente para a rua é 

a causa da maioria dos atropelamentos fatais com crianças; 

 Em estradas ou vias sem calçadas, diga às crianças para caminharem de frente para o tráfego (no sentido 

contrário aos veículos). Assim, elas podem ver e serem vistas mais facilmente; 

 Peça para os pequenos terem atenção especial com carros que estão virando em uma rua ou dando ré; 

 Ensine meninos e meninas a caminharem em fila única sempre que estiverem com mais crianças; 

 Ao desembarcar do ônibus, diga para as crianças esperarem que o veículo pare totalmente para que pos-

sam descer e que devem aguardar que ele se afaste para atravessar a rua. 

 

Dicas de Prevenção de Acidentes de Trânsito 

De bicicleta, skate ou patins 

 

 Ao brincar com bicicleta, skate ou patins, as crianças precisam de vigilância constante de um adulto. Além 

disso, essas atividades devem acontecer em locais seguros, como parques, ciclovias e praças, fora do fluxo 

de carros e longe de piscinas e sacadas; 

 Crianças devem sempre usar equipamentos de segurança (capacete, joelheira e cotoveleira) ao andar de 

bicicleta, skate ou patins. Verifique se os equipamentos possuem o selo do Inmetro; 

 No momento da compra de um equipamento de segurança, deixe que a criança escolha o modelo e a cor 

que mais lhe agradam. Isso fará com que seu uso seja mais prazeroso; 

 Verifique se o capacete está devidamente ajustado à cabeça da criança. O ideal é que fique centrado na par-

te de cima da cabeça, sem balançar para frente, para trás ou para os lados. Ajuste as correias para que ele 

fique firme, mas não apertado; 



 Converse com outros responsáveis para que eles 

convençam suas crianças a usarem o capacete também; 

 Para andar de bicicleta, as crianças devem sempre 

usar sapatos fechados e evitar cadarços folgados ou desa-

marrados; 

  Ao andar de bicicleta ao entardecer, é importante 

que as crianças usem materiais refletores na roupa, na bici-

cleta e nos equipamentos de segurança; 

  Equipe a bicicleta com refletores, espelhos e buzina; 

 Verifique se os pés da criança alcançam o chão en-

quanto ela está sentada no assento da bicicleta; 

 Ensine a criança a andar à direita dos veículos no 

sentido do trânsito, a usar sinais de mão apropriados, a 

respeitar os sinais de trânsito, a parar e olhar para os lados antes de entrar em uma rua e olhar para trás e 

esperar o fluxo de carros que vem antes de virar para a esquerda em um cruzamento;  

  Realize sempre a manutenção da bicicleta: os pneus devem estar firmes e devidamente cheios, os refleto-

res devem estar seguros e bem presos, os freios funcionando perfeitamente e as marchas movendo-se com 

facilidade. 

Dicas de Prevenção de Acidentes de Trânsito 

No transporte escolar 

 Antes de contratar um prestador de serviço de transporte escolar, verifique as condições do veículo e a 

documentação pessoal do motorista; 

 Busque referências sobre o prestador de serviço na escola, com outros pais, no sindicato dos motoristas 

ou no Detran (Departamento de Trânsito) da sua cidade; 

 Exija que o embarque e o desembarque das crianças 

sejam feitos com o monitor que as acompanha dentro 

da van e sempre pelo lado da calçada; 

 Tenha certeza de que as crianças são deixadas em 

frente à escola, sem necessidade de atravessar ruas; 

 Verifique as condições de higiene do carro e o núme-

ro de cintos de segurança. Toda criança transportada 

deve usar, individualmente, o cinto de segurança ou a 

cadeirinha apropriada para seu peso; 

 Ensine a criança a ficar sentada enquanto o veículo estiver em movimento; sempre afivelar o cinto de segu-

rança; não falar com o motorista enquanto ele estiver dirigindo; respeitar o monitor do transporte e des-

cer do veículo somente depois que ele estiver totalmente parado; 

 Sempre converse com a criança sobre o que acontece durante a viagem, para avaliar se todas as medidas 

de segurança estão sendo observadas. 

 



 

 

Quais os pré-requisitos para ser um condutor de transporte escolar? 

O condutor deve ter: 

 Idade superior a 21 anos; 

 Habilitação para dirigir veículos na categoria “D”; 

 Aprovação especial para transporte de alunos em exame psicotécnico; 

 Curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar; 

 Possuir matrícula específica no Detran; 

 Não ter cometido falta grave ou gravíssima nos 

últimos doze meses. 

 

Quais os pré-requisitos que o veículo  usado pa-

ra transporte escolar deve ter? 

 O veículo deve ser de modelo especificado em 

legislação de trânsito vigente; 

 Cintos de segurança em boas condições e para 

todos os passageiros; 

 Seguro contra acidentes; 

 Para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham, no máximo, 

sete anos de uso; 

 Registrador de velocidade, chamado tacógrafo, que é um aparelho instalado no painel do veículo e que vai 

registrando a velocidade e as paradas do veículo em um disco de papel. Os discos devem ser trocados e 

guardados por um período determinado, porque serão apresentados ao Detran, por ocasião da vistoria 

especial; 

 Apresentação diferenciada, com pintura de faixa horizontal na cor amarela nas laterais e na traseira, con-

tendo a palavra ESCOLAR na cor preta; 

 Todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização especial, expedida pela Divisão de Fiscaliza-

ção de Veículos e Condutores do Detran. A autorização deverá estar fixada na parte interna do veículo, 

em local visível;  

 Além das vistorias normais no Detran, o veículo que transporta alunos precisa fazer mais duas vistorias 

especiais (uma em janeiro e outra em julho), para verificação específica dos itens de segurança para trans-

porte escolar. 
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Bombeiros – 193 - Socorre vítimas de acidentes, faz resgates, salvamentos, atende a emergências médicas e 

auxilia em caso de incêndios.  

SAMU – 192 - atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias 

públicas. 

Centro de Informações Toxicológicas do DF (CIT) -  0800 644 6774 - presta esclarecimentos à popula-

ção e auxilia os profissionais de saúde a prestarem os primeiros socorros e a prescreverem o tratamento tera-

pêutico adequado para cada tipo de substância tóxica. Em alguns casos, o atendimento pode ser presencial. Tanto 

um profissional de saúde pode, em uma emergência, saber como proceder com um paciente intoxicado, quanto 

uma pessoa leiga pode buscar informações sobre qualquer tipo de intoxicação. O CIT recebe ligações de longa 

distância, 24 horas por dia, sete dias por semana, durante todo o ano. 

Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde 

(GVDANTPS) – 2017-8254 – informações sobre dados epidemiológicos relacionados aos acidentes, violências 

e doenças crônicas não transmissíveis, prevenção de acidentes e promoção da saúde.  
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