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Comemorando 78 anos de ensino

PUC-Campinas completou em junho 78 anos de existência e comemorou 
com música e eventos religiosos. Pág. 5

Observatório da 
economia

Pesquisadores da Universidade analisam 
há um ano a economia local. Pág. 6

Robótica

Alunos desenvolvem robôs para limpeza de 
salas de aula. Pág. 4
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EDITORIAL

O mês de junho marcou as comemorações de 78 anos da PUC-Campinas, com a 
realização de celebrações religiosas e apresentações de orquestras nos auditórios da 
Universidade. As cerimônias contaram com a participação de toda a comunidade aca-
dêmica e de autoridades de Campinas.

Neste mês também foi comemorado um ano de atividades do Observatório 
PUC-Campinas, um projeto de Extensão da Universidade que aprofunda as análises 
sobre dados econômicos da Região Metropolitana de Campinas. Os estudos feitos por 
professores ganharam grande espaço na mídia, pautando reportagens de sites, jornais, 
revistas, rádios e TVs sobre diferentes aspectos econômicos e sociais abordados.

A PUC-Campinas também investe em pesquisas e inovações em outras áreas de co-
nhecimento. Na área de saúde, uma pesquisa levantou quanto custa cada motociclista 
acidentado para o Hospital da PUC-Campinas, revelando quanto o hospital e o SUS de-
sembolsam por cada vítima de acidente com esse tipo de veículo. A pesquisa também 
avaliou a situação de vários acidentados depois que saíram do hospital.

Na Engenharia, os alunos estão desenvolvendo robôs que serão usados para limpeza 
de salas de aula, facilitando o trabalho das equipes que trabalham nos campi para 
manter os ambientes limpos para professores e estudantes. Assim, aliam o aprendiza-
do à inovação voltada para o bem-estar da comunidade.

Outros investimentos em pesquisa resultaram em escolha de doutorandos da Univer-
sidade pela Embaixada da Austrália para desenvolverem estudos no país e uma pré-a-
valiação pelo CNPq dos projetos de estudantes da Instituição para o financiamento de 
bolsas. Um trabalho de pós-graduandos também está ajudando a cidade de Campinas 
a preservar e recuperar nascentes na zona rural.

Conheça um pouco dessas e de outras iniciativas para incentivar a pesquisa, inovação, 
internacionalização e desenvolvimento sustentável dentro e fora da Universidade.

Informativo Mensal da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas

Campus I da PUC-Campinas - Rod. Dom Pedro I, km 136, Parque das Universidades - Tels.: 19 3343.7147 e 3343.7674

Reitor: Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior
Vice-Reitor: Prof. Dr. Pe. José Benedito de Almeida David
Editor: Marcelo Andriotti MTB: 21.933
Repórteres: Marcelo Andriotti e Vinícius Purgato
Colaboração: Prof. Dr. Wagner José Geribello
Coordenação do Departamento 
de Comunicação Social: Benedicto Carlos Chiquino Júnior
Revisão: Patrícia Gavazzi
Projeto Gráfico: Desafio Assessoria Publicitária
Redação: Departamento de Comunicação Social

REDAÇÃO - jornaldapuc@puc-campinas.edu.br

IMPRENSA - www.puc-campinas.edu.br/imprensa

• 3

JORNAL DA PUC-CAMPINAS • EDIÇÃO 191 • JUNHO • 2019



CNPq avalia projetos de  
pesquisadores da PUC-Campinas

Por Marcelo Andriotti
Projetos de pesquisadores passam por pré-avaliação para receberem bolsas

A PUC-Campinas recebeu no prédio da Reitoria na tarde de 4 de junho o Comitê 
Externo do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
para avaliação de projetos que disputam bolsas de Iniciação Científica, Iniciação 
Tecnológica e Iniciação Científica no Ensino Médio. O comitê é formado por repre-
sentantes de diversas universidades públicas e privadas.
“É muito importante para nós essa avaliação externa, que traz transparência ao 
nosso processo de seleção. Além disso, esses avaliadores de diversas instituições 
trazem sugestões e, com esse olhar externo, nos ajudam a aprimorar nosso pro-
grama de pesquisas”, disse a Profa. Dra. Alessandra Borin Nogueira, Pró-Reitora 
de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC-Campinas.
Neste ano foram apresentados para a avaliação 245 projetos de diversas áre-
as. Eles primeiro passam por uma avaliação interna, feita por 17 docentes da 

Universidade. Os considerados dentro do padrão exigido pelo CNPq, foram 
para o Comitê Externo.
Os professores receberam antecipadamente as propostas de suas áreas para análise 
e, na terça-feira, fizeram a reunião presencial. Os projetos que forem considerados 
aptos seguem no processo seletivo, cujo resultado deverá ser divulgado em agosto.
No ano passado, o CNPq aprovou 80 bolsas de pesquisas da PUC-Campinas. A 
Universidade também mantém com recursos próprios outras 150 bolsas.
A Instituição vem investindo em pesquisa nos últimos anos, tendo atualmente 124 
pesquisadores entre seus mais de 860 docentes.
Entre os integrantes do Comitê Externo do CNPq, estavam representantes da 
USP, Unicamp, Unesp, USP Ribeirão Preto, USP São Carlos, UFABC, Uninove, 
Mackenzie e Anhembi/Morumbi.
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Comemorações dos 78 anos da Universidade

Uma Celebração Eucarística em Ação de Graças mar-
cou, na manhã de 7 de junho, o aniversário de 78 anos 
da PUC-Campinas. A missa, conduzida por Dom Gilberto 
Pereira Lopes, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Cam-
pinas, reverenciou a trajetória da Instituição que, além de 
oferecer ensino de qualidade a seus estudantes, atua ati-
vamente na construção de uma sociedade mais justa e so-
lidária. As comemorações foram encerradas no período da 
noite com uma apresentação do Grupo de Música de Câ-
mara, do Centro de Cultura e Arte (CCA) da PUC-Campinas.
Estiveram presentes na cerimônia da manhã o Reitor da 
Universidade, Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior, o Vice-Rei-
tor, Prof. Dr. Pe. José Benedito de Almeida David, Pró-Rei-
tores, Diretores de Centro e de Curso, professores, alunos, 
funcionários e lideranças políticas, como o Vice-Prefeito da 
cidade, Henrique Magalhães Teixeira, o Secretário de De-
senvolvimento Econômico, Social e de Turismo de Campi-
nas, André Von Zuben, e o Vereador Aparecido de Campos 
Filho, representando a Câmara Municipal de Campinas.
“A PUC-Campinas é uma parceira que extrapola as ques-
tões municipais. Ela projeta profissionais e mentes para o 
Brasil e para o mundo. É um orgulho ter a Universidade na 
nossa cidade”, disse Teixeira.
“Frequentei a Universidade lá nos anos 80, então tenho 
embasamento para falar de tudo que a Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas representa não só para Cam-
pinas, mas para todo o nosso país pelo trabalho relevante 
que faz. É o momento de dar os parabéns e que os 78 anos 
já vividos projetem uma longa trajetória, sempre acompa-
nhando o progresso da cidade, do país e do mundo”, com-
plementou Campos Filho.
O Reitor da PUC-Campinas, por sua vez, lembrou que o 
passado deixa legados importantes, mas que também é 
preciso olhar para frente. “Muita coisa se fez e tantas ou-
tras serão feitas, seguindo sempre o preceito de construir, 
através das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
uma cultura do encontro, do diálogo e da paz. Essa é a 
missão da nossa Universidade”, destacou.

Comemorações

Além do ato litúrgico da manhã, outras duas atividades foram promovidas durante a semana para resgatar as 
memórias e comemorar o início de um novo ciclo. No dia 4 de junho, a Orquestra e Coral Sinfônico do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) trouxe ao Auditório Dom Gilberto o Concerto “Fé, Esperança e Amor”, 
com interpretações dos trechos de “Les Misérables” e “The Sound of Music”.
Já no dia 6 de junho, o espetáculo foi comandado pela Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos, cujo repertório 
contemplou músicas com sonoridades advindas de diversos Estados brasileiros, como Alagoas, Bahia, Paraíba, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.
Ainda no dia 6, houve encerramento, às 19h30, no Auditório Cardeal Agnelo Rossi, com o Concerto do Grupo de 
Música de Câmara, do Centro de Cultura e Arte (CCA) da PUC-Campinas, composto por jovens músicos da Univer-
sidade e da comunidade externa.
A apresentação contou com um repertório eclético que abrange música erudita, popular e rock. Entre elas, obras 
de Mozart, Beethoven e Guerra-Peixe, bem como canções populares dos Beatles, Queen, entre outros.

Por Vinícius Purgato
PUC-Campinas comemorou seu aniversário com música e atos religiosos
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Doutorandos escolhidos 
para intercâmbio na Austrália

Por Marcelo Andriotti
Pós-graduandos se reuniram com representantes da Embaixada da Austrália

Seleção

Os estudantes foram escolhidos após um processo seletivo, em 
que apresentaram seus temas de estudo e o interesse formal 
de alguma universidade australiana em recebê-los para desen-
volverem seus projetos e trocarem informações com pesqui-
sadores locais. Na reunião realizada na PUC-Campinas, eles 
fizeram rápidas apresentações de suas linhas de estudos e das 
motivações de fazer o intercâmbio na Austrália.
Eliana Cristina Chiminazzo Vicentini, doutoranda em Psicologia 
da PUC-Campinas, foi uma das escolhidas e ficará na Austra-
lian Catholic University, em Sydney, de 21 de julho a 19 de 
setembro. Ela desenvolve uma pesquisa sobre a Teoria da Au-
todeterminação em adolescentes em idades escolares.
A doutoranda já mantinha contatos com professores da univer-
sidade australiana, que também fazem pesquisa sobre o tema, 
antes mesmo de aparecer a oportunidade de intercâmbio. 
“Sempre mantive contato com especialistas de lá sobre minha 
pesquisa e, quando surgiu a oportunidade, vi que teria grandes 
chances de conseguir com eles uma manifestação oficial para 
que eu fosse desenvolver estudos com eles”, disse. Ela terá 
como anfitriã na universidade a professora Linda Riek.
Eli Borochovicius, doutorando em Educação da Universidade, 
também irá para Sydney, na MacQuarie University, onde traba-
lhará com o professor Norman McCulla. A linha de pesquisa do 
doutorando é a aplicação do método PBL (Problem-Based Lear-
ning), Aprendizagem Baseada em Problemas, com estudantes 
de escola pública brasileira.
A professora Silvia Regina disse que o objetivo do programa é 
selecionar estudantes que tenham pesquisas relevantes e re-
lacionadas com temas de interesse das instituições de ensino 
australianas.
“Esse programa é um acordo de cooperação feito pela Embai-
xada da Austrália com a Rede PUC Brasil, que teve dois es-
colhidos daqui neste ano. A PUC-Campinas também tem 100 
acordos de cooperação com outros países e instituições inter-
nacionais”, disse Silvia.

(Coordenadora do Departamento de Relações Externas 
da PUC-Campinas).
Johnston falou sobre aspectos culturais, econômicos, 
geográficos e educacionais da Austrália, além de dar di-
cas aos bolsistas sobre como aproveitar melhor o inter-
câmbio, que irá de julho a setembro de 2019. Também 
mostrou como funciona o sistema de incentivo à ciência, 
tecnologia e inovação na Austrália, que une universida-
des, instituições de pesquisa e iniciativa privada.
O país também tem uma Agenda Nacional de Inovação 
e Ciência, que define as prioridades e estratégias de 
investimentos nas áreas de pesquisa. Iniciativas que 
fazem da Austrália a responsável atualmente por 4% 
das publicações científicas anuais, apesar de sua po-
pulação ser de apenas 25 milhões, cerca de 0,3% da 
população mundial.

Dois pós-graduandos da PUC-Campinas foram esco-
lhidos para um intercâmbio em universidades austra-
lianas, resultado de um acordo de cooperação entre 
a Rede PUC Brasil e a embaixada da Austrália. Junto 
a eles, outros seis estudantes de outras universidades 
católicas brasileiras participarão do Programa Austrá-
lia – Americas PhD Research Internship. Eles estiveram 
dia 14 de junho na PUC-Campinas, onde representan-
tes da embaixada realizaram um processo de prepara-
ção com os escolhidos.
Estiveram presentes na reunião com os selecionados 
Mathew Johnston, (Conselheiro do Departamento de 
Educação da Embaixada da Austrália), Cristina Elsner 
(Gerente de Educação), Luisa Feldmann (Oficial de Edu-
cação), Valesca Walesko (representante da PUC do Pa-
raná) e a Profa. Me. Silvia Regina Machado de Campos 
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Novo arcebispo 
de Campinas 
toma posse dia 
14 de julho 

Por Marcelo Andriotti
Dom João Inácio Müller visitou a cidade e foi recebido pelo 
Vice-Reitor da PUC-Campinas

Nomeado Arcebispo Metropolitano de Campinas pelo Papa Francisco, Dom 

João Inácio Müller esteve na cidade no mês passado e foi recebido por 

membros da Igreja e pelo Vice-Reitor da PUC-Campinas, Prof. Dr. Pe. José 

Benedito de Almeida David. O religioso conheceu todas as instâncias da 

Cúria, a Catedral Metropolitana de Campinas e também participou de au-

diência particular.

Dom João Inácio Müller será empossado no dia 14 de julho, às 15h, em 

celebração campal na Praça José Bonifácio, em frente à Catedral Metropo-

litana Nossa Senhora da Conceição.

O arcebispo manifestou alegria em assumir o cargo na Arquidiocese e ana-

lisou os desafios da sua gestão.

“O nosso desafio é muito grande. Nós temos muito serviço a prestar ao 

nosso povo. Precisamos nos empenhar para responder a tanta graça que é 

colocada diante de nós”, destacou.
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O Observatório PUC-Campinas, espaço extensionista responsável pela sistematização, 
análise e compartilhamento de dados socioeconômicos da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), completa um ano no dia 12 de junho. Os principais resultados do pe-
ríodo serão apresentados em uma publicação institucional, prevista para o fim do mês.
O material, organizado por docentes extensionistas junto à Pró-Reitoria de Extensão e As-
suntos Comunitários – órgão ao qual o Observatório está vinculado –, reunirá as produções 
anuais desenvolvidas em quatro eixos temáticos: Desenvolvimento Social, Educação e Saú-
de; Inovação e Sustentabilidade; Produção e Comércio; e Trabalho, Renda e Emprego.
Os relatórios, gerados da leitura e sistematização dos microdados cedidos pelas orga-
nizações públicas, referências na coleta de dados estatísticos no Brasil – como IBGE, 
CAGED, AGEMCAMP, INEP, entre outras –, resultaram em análises que retratam a rea-
lidade regional e contribuem à elaboração de políticas públicas e ao desenvolvimento 
de planos para a melhoria da sociedade.
Entre inúmeros aspectos, tornou-se possível compreender certas características das 
20 cidades que compõem a RMC, tais quais: a elevada taxa da população idosa; o 
panorama das mulheres no mercado de trabalho; a perda do dinamismo das atividades 
industriais; bem como a condição estrutural de déficit comercial na região.
“O conhecimento sistematizado e gerado pelo Observatório PUC-Campinas pode ser 
utilizado a favor do desenvolvimento regional, constituindo indicadores para nortear 
planos e projetos que ajudem a observar, corrigir ou reforçar tendências, contribuindo 
para a comunidade equacionar problemas e desenvolver soluções”, enfatizou a Profa. 
Dra. Teresinha Cristiane de Morais, que coordena o projeto na Universidade.
“Esses indicadores permitem uma leitura da realidade da RMC sob muitos aspectos, 
sendo uma importante contribuição da Universidade para os órgãos de opinião pública, 
prefeituras e outras entidades governamentais, que podem aproveitar essas informa-
ções para apresentar as ações necessárias”, acrescentou o Pró-Reitor de Extensão e 
Assuntos Comunitários, Prof. Dr. Rogério Eduardo Rodrigues Bazi.
Até o fim deste semestre, além dos informativos mensais que traduzem a situação do 
emprego e da balança comercial na região, outros estudos temáticos referentes ao 
panorama econômico, ao volume de exportadores e importadores e às oportunidades 
para a Economia do Turismo na RMC serão divulgados. Todas as análises podem ser 
obtidas na Página do Observatório.
Conheça os temas abordados e os professores extensionistas
Desenvolvimento Social, Educação e Saúde
Os estudos elaborados nesta temática, de responsabilidade do economista Cristiano 
Monteiro, geraram, durante o período de atuação do Observatório PUC-Campinas, uma 
série de indicativos acerca do desenvolvimento social da população idosa na Região 

Metropolitana de Campinas, da vulnerabilidade social dos jovens, além dos panoramas 
de investimento e da educação básica na RMC.
Entre os resultados, o docente extensionista verificou o crescimento significativo do nú-
mero de pessoas com 60 anos ou mais na região – exigindo a formulação de políticas 
sociais para atender essa população –; o número elevado de jovens da região fora do 
ambiente escolar; a redução da empregabilidade de jovens na Indústria etc.
Inovação e Sustentabilidade
Produzidos pelo economista Izaías de Carvalho Borges, os estudos desta temática vi-
sam analisar o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na 
Região Metropolitana de Campinas, que dizem respeito ao combate à pobreza, à pro-
moção do crescimento econômico, e também às questões ambientais, como mudan-
ças climáticas, preservação da biodiversidade e proteção ambiental.
Produção e Comércio
Responsável por este eixo temático, o economista Paulo Oliveira apresentou estudos 
mensais, desde junho de 2018, sobre a balança comercial na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), indicando as características específicas nas pautas de exportação e 
importação, tais como os principais produtos comercializados, o grau de complexidade 
na fabricação das mercadorias, o volume transacionado em cada município da região, 
entre outras.
Observou-se a manutenção do déficit estrutural na RMC, com queda de 23% nas 
exportações e aumento de 14% nas importações entre 2008 e 2018. Em relação à 
pauta de exportações, que é tipicamente industrial, percebeu-se o crescimento de 
alguns setores relativamente complexos do ponto de vista tecnológico: medicamentos, 
polímeros e máquinas para a construção civil.
Trabalho e Renda
Orientada pelos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 
vinculados ao Ministério da Economia, a economista Eliane Rosandiski acompanhou o 
comportamento da geração de novos empregos na Região Metropolitana de Campinas 
nas perspectivas de gênero, faixa etária e nível de instrução.
Entre os resultados obtidos, observaram-se queda na oferta de vagas no Setor Indus-
trial e geração concentrada nas atividades de Serviços; mercado favorável à contra-
tação de mulheres e jovens entre 18 e 24 anos; tendência de remuneração menor ao 
público feminino (em média 20% inferior em relação aos homens) etc.

Observatório completa 
um ano de estudos

Por Vinícius Purgato
Observatório PUC-Campinas analisa a fundo dados econômicos da RMC

 8 •

JORNAL DA PUC-CAMPINAS • EDIÇÃO 191 • JUNHO • 2019



Robôs desenvolvidos na 
Engenharia farão limpeza de salas 

Por Marcelo Andriotti
Disciplina da Engenharia ensina automação e desenvolve projeto para uso nos campi

Estudantes do terceiro período do Curso de Engenharia 
Mecânica da PUC-Campinas estão desenvolvendo ro-
bôs que deverão ser usados futuramente na limpeza de 
salas de aula na Universidade. Na tarde de 13 de junho, 
os 32 alunos se dividiram em nove grupos para mostrar 
seus protótipos para avaliação de professores.
“Eles começaram agora a desenvolver os projetos na 
disciplina de Robótica Aplicada. Fizeram durante dois 
meses a concepção, projeto, modelos em 3D, parte 

elétrica, mecânica e programação”, disse a professora 
Patrícia Nogueira Cavoto, que coordena o projeto.
Na primeira avaliação, foram avaliados se os robôs per-
correram toda a área delimitada, se aspiraram os resí-
duos no chão e se desviaram de obstáculos. O projeto, 
entretanto, está em fase inicial e durante o segundo 
semestre serão aprimorados.
“O objetivo da direção do curso é que, futuramente, 
esses robôs façam a limpeza de forma autônoma nas 

salas da Universidade”, disse a professora. Com isso, 
os estudantes desenvolvem o aprendizado na discipli-
na de robótica e poderão ver seus experimentos serem 
aplicados na prática, auxiliando a equipe de limpeza 
que trabalha na Instituição.
A PUC-Campinas está investindo em uma série de pes-
quisas, atividades e ações voltadas para a sustentabili-
dade e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento de 
tecnologias que possam auxiliar a comunidade em geral.
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Bibliotecas recebem totens de autoatendimento

Totens de autoatendimento já estão disponíveis aos alunos da PUC-Campinas nas três 
unidades da biblioteca, nos campi I e II. Os equipamentos, implementados pelo Sistema 
de Bibliotecas e Informação (SBI), visam facilitar a experiência dos usuários na retirada, 
renovação e devolução de materiais acadêmicos.
A ferramenta, que entrou em funcionamento no mês de maio, tem também o objetivo 
de tornar o serviço de atendimento mais ágil e interativo. Além da praticidade nos 
empréstimos dos livros, os dispositivos apresentam notícias referentes às atividades 
promovidas pelas bibliotecas, como capacitações em bases de dados, entre outras.
Para utilizar a nova tecnologia, basta o aluno fornecer o RA e senha.

Por Vinícius Purgato
Dispositivos facilitam a retirada, renovação e devolução de materiais acadêmicos
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Pesquisa mostra custo de  
motociclistas acidentados para hospital 

Por Marcelo Andriotti
Estudo foi feito com motociclistas internados no Hospital da PUC-Campinas

Uma pesquisa realizada na PUC-Campinas com da-
dos coletados no Hospital e Maternidade Celso Pierro 
(HMCP), vinculado à Universidade, mostra que cada 
motociclista acidentado custa em média R$ 27,7 mil 
somente em despesas do tratamento médico durante 
a internação. O trabalho coordenado pela Dra. Cíntia 
Kelly Bittar, ortopedista e professora da PUC, também 
acompanhou a evolução dos pacientes, após mais de 
seis meses de alta hospitalar, e concluiu que a maioria 
não retornou ao trabalho nesse período e não contri-
buía para a Previdência, ficando sem direito a auxílio 
financeiro durante o período de inatividade.
Foram levantados dados de 105 pacientes que ficaram 
internados em 2017, em um período médio de 13 dias. 
Entre eles, 62 tiveram os custos de tratamento médi-
co calculados pelos pesquisadores, segundo os quais 
95% foram atendidos pelo SUS, que pagou em média 
R$ 10 mil por paciente, ficando os outros R$ 17 mil por 
conta do Hospital. A despesa mais alta foi R$ 225,5 
mil, e o maior tempo de internação foi de 85 dias.
“A maior parte desses pacientes são homens jovens, 
muitos deles trabalhando como motoboys e sem di-
nheiro para pagar convênio médico ou mesmo o INSS”, 
diz a pesquisadora. Além do prejuízo coberto com di-
nheiro público e com recursos do próprio Hospital Uni-
versitário, os acidentados com motos muitas vezes não 
têm condições clínicas de retornar ao trabalho e não 
têm respaldo do poder público.
O levantamento do perfil epidemiológico desses mo-
tociclistas foi o primeiro passo da pesquisa, que ago-
ra pretende levantar informações de 2010 no mesmo 
hospital para saber se entre os dois períodos houve 
aumento do número de casos e mudanças no tipo e 
gravidade dos acidentes.
A faixa etária das vítimas internadas, segundo a pes-
quisa, varia de 14 a 62 anos (média de idade de 31 
anos), sendo 11,3% (sete) de 14 a 18 anos, 43,6% 

(27) de 19 a 30 anos e 45,1% (28) acima de 30 anos. 
Do total de pacientes, 77,4% (48) eram do sexo mas-
culino e 22,6% (14) do sexo feminino.
Todos os 62 pacientes foram submetidos a procedi-
mentos cirúrgicos. As lesões de patela são as de menor 
custo, seguidas de pacientes polifraturados com lesões 
associadas a membros inferiores (tíbia, fíbula e fêmur) 
e superiores (rádio e úmero). Traumatismos cranioe-
ncefálicos correspondem a 3% dos casos e lesão do 
plexo braquial, a 1,6% deles.
O que mais contribuiu para o aumento dos gastos 
foram fraturas de bacia (4,8% dos casos), pois são 
pacientes com politraumas e polifraturados, afetando 
outras estruturas como uretra, ureteres ou mais estru-
turas abdominais.

Conclusão

A conclusão da pesquisa foi de que há a necessi-
dade de novas políticas, a fim de reduzir o número 
de acidentes motociclísticos que impactam negati-
vamente a saúde pública. Para tanto, é necessário 
o desenvolvimento de projetos intersetoriais, de estí-
mulo à participação de toda população e de adoção 
de comportamentos mais solidários, que visem tanto 
à educação no trânsito quanto à informação sobre 
as consequências físicas dos acidentes com moto-
cicletas.
Além disso, a melhoria na infraestrutura das ruas 
e estradas é indispensável para a circulação mais 
adequada e segura de veículos motorizados.
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