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Inspeções de Trânsito 
Durante a Pandemia 

de COVID-19

Neste momento de pandemia de COVID-19, com o aumento diário de casos de contaminação em 
todo o mundo, o policiamento de trânsito enfrenta desafios operacionais ainda mais complexos 
e precisamos estar preparados. Para isso, seguem abaixo algumas recomendações importantes 
para o trabalho da polícia e dos diferentes departamentos e agentes de trânsito nas operações de 
inspeção e em ações educativas de segurança no trânsito.

As recomendações a seguir foram compiladas em 
consulta com uma pequena amostra de diferentes 
departamentos de polícia nos Estados Unidos.

Para observações a respeito de inspeções de trânsito 
durante a pandemia do COVID-19, consulte a ferramenta, 
Considerações importantes sobre inspeções de trânsito 
durante a pandemia de COVID-19: Recomendações 
Importantes.

RECOMENDAÇÕES PROCEDIMENTAIS EM INSPEÇÕES  
DE TRÂNSITO DURANTE A COVID-19

Recomendamos os seguintes cuidados nas inspeções de 
trânsito:

 n Lave ou higienize as mãos imediatamente após 
contato físico. Lave as mãos por pelo menos 20 
segundos com água e sabão. Se não tiver água e 
sabão disponíveis, use um desinfetante com pelo 
menos 70% de álcool.1 Lave ou desinfete as mãos 
sempre depois de tossir ou espirrar.

 n Mantenha distância segura de pelo menos dois metros 
nas inspeções de trânsito e em qualquer outro tipo de 
interação com outras pessoas.2 Seguem algumas dicas 
de procedimentos durante o período:

o Abordagens devem ser feitas do lado do 
passageiro

o Boletim de ocorrência deve ser lavrado com pelo 
menos dois metros de distância

o Uso de luvas durante operações de trânsito com 
suporte próprio acoplado aos cintos táticos;

o Recomendamos o Uso de dispositivos eletrônicos 
o quanto possível:

• A verificação de documentos físicos deve 
ser evitada, preferindo a captura de imagens 
de CNH, documentos do veículo etc., se em 
conformidade com a legislação local.

• Assinaturas físicas devem também ser 
dispensadas, se em conformidade com a 
legislação local.

• Prefira o uso de um sistema de alto-falante para 
passar orientações.3

 n Minimize a necessidade de contato físico durante uma 
abordagem de trânsito, reduzindo o tempo gasto na 
janela com o motorista.

 n Desinfete os itens que você costuma manusear 
durante o plantão. Gotículas com COVID-19 podem 
permanecer infeciosas por um tempo em praticamente 
qualquer superfície. Tais itens incluem:

o Telefone

o Computador portátil

o Prancheta

o Canetas

o Equipamento na viatura:

• Volante

• Fivelas de cinto de segurança

• Câmbio de marcha

• Aparelho de rádio e microfone

• Maçanetas e bordas de portas4

 n Dirija com as janelas abertas (ao menos parcialmente) 
para melhor ventilação na viatura.

 n Use equipamento de proteção individual (EPI) 
apropriado. Use máscara durante interações com 
outras pessoas. Use luvas sem látex (nitrilo ou vinil). 
Siga as orientações ou procedimentos locais para 
outras recomendações ou exigências em termos de 
EPIs.5

1  Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP), Centro de Política de Aplicação da Lei, “Resposta ao COVID-19,” Março 2020, 6.
2  Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP), Centro de Políticas de Aplicação da Lei, “Resposta COVID-19”.
3  Academia de Reanimação “Guia de sobrevivência da polícia durante a pandemia de COVID-19,”23 de abril de 2020, 6.
4  Associação Internacional de Chefes de Polícia, “COVID-19: Cuidados com saúde no dia-a-dia do trabalho policial,” março de 2020
5  Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP), Centro de Políticas de Aplicação da Lei, “Resposta COVID-19”.

https://www.theiacp.org/resources/document/processing-duis-during-the-covid-19-pandemic-considerations-for-law-enforcement
https://www.theiacp.org/resources/document/processing-duis-during-the-covid-19-pandemic-considerations-for-law-enforcement
https://www.theiacp.org/resources/document/processing-duis-during-the-covid-19-pandemic-considerations-for-law-enforcement
https://www.theiacp.org/sites/default/files/Policy%20Center/COVID19%20Policy%20Doc%2004092020.pdf
https://www.resuscitationacademy.org/downloads/covid19/covid_law.pdf
https://www.theiacp.org/resources/document/covid-19-staying-healthy-as-a-police-officer
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CONSIDERAÇÕES JURIDICAS PARA GESTORES

É sugerido ao comando da polícia e a outros 
responsáveis a implementação das diretrizes a seguir 
de forma a modificar a normativa do departamento, no 
sentido de melhor orientar os policiais na ponta em seus 
trabalhos no trânsito. Além disso, considere os guias de 
procedimento acima e determine quais itens (se houver) 
serão adicionados à normativa do departamento e quais 
serão deixadas a critério do policial.

Preparação do Efetivo

Considere o seguinte para preparar melhor seu efetivo 
para responder a ocorrências de trânsito neste período:

 n Comunique aos policiais quais violações são 
consideradas essenciais para garantir a segurança 
pública e considere restringir ações policiais para 
violações não críticas, como infrações relacionadas 
a estacionamento, faróis inoperáveis etc.6 Considere 
aconselhar o efetivo a:

o Abordar motoristas que coloquem em risco a 
segurança.

o Adaptar a fiscalização de trânsito de forma a 
responder apenas em casos de infrações graves e 
flagrantes.

o Monitorar infrações secundárias que possam 
indicar capacidade reduzida, como:

• Dirigir fora ou sobre as faixas,

• Dirigir sem dar sinal, ligar pisca alerta etc.,

• Fazer curvas ou retornos inadequados,

• Desrespeitar a sinalização, ou

• Sem respeitar a prioridade de passagem.

 n Emitir diretrizes para redução de resposta a 
ocorrências com pequenos acidentes de trânsito sem 
lesões e sem indicação de que o motorista esteja 
prejudicado por drogas ou álcool, e que podem ser 
devidamente abordadas por meio de registro de 
informações do motorista e um boletim de ocorrência 
enviado por correio ou online.7

 n Instruir policiais e agentes para que tenham cautela 
redobrada e que adotem uma abordagem mais 
conservadora nas ocorrências de trânsito.

 n Devemos garantir que os policiais continuem 
trabalhando nas ocorrências de trânsito quando forem 
observadas infrações, pois pode haver aumento no 
excesso de velocidade. Por exemplo, com base em 
dados de 18 dias em abril de 2020, foi projetado:

o Possível aumento de 40% nas velocidades de 110 a 
120 KPH

o Possível aumento de 500% nas velocidades de 160 
a 170 KPH8

 n Forneça treinamento sobre práticas eficazes de 
inspeções de trânsito durante a pandemia de COVID-19.

 n Desenvolva planos para os policiais monitorarem as 
vias principais de forma mais eficaz.

 n Desencoraje práticas inseguras de direção, mantendo 
os policiais o mais visível possível do público.

 n Considere aumentar o efetivo de forma a garantir a 
segurança do local e melhor controle do trânsito em 
locais de teste para COVID-19, além de supermercados 
e farmácias.

 n Crie um plano para obter informações documentais 
com segurança, como:

o Anote o número da carteira de motorista ou o 
número do documento do veículo sem manusear 
documentos pessoais. Considere tirar uma foto do 
carro com a placa visível.

o Use luvas e depois desinfetante para as mãos (ou 
lave as mãos em uma pia, se houver).

o Trabalhe com o consultor jurídico do seu batalhão 
para explorar as possibilidades de suspender a 
exigência de assinatura nas autuações.

o Limpe a caneta com desinfetante antes e após 
o uso, caso precise compartilhar a caneta com 
outras pessoas nas assinaturas de.9

 n Forneça EPI apropriado, incluindo, entre outros:

o Máscaras N95

o Luvas de nitrilo ou vinil

o Óculos

o Spray desinfetante e lenços umedecidos.

6  Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP), “Métodos alternativos para a prestação de serviços essenciais para o cumprimento da lei, Março de 2020
7  Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP), Centro de Políticas de Aplicação da Lei, “Resposta COVID-19”.
8  Richard L. Hetherington, “Impacto do COVID-19 na fiscalização automática de velocidade e luz vermelha no Condado de Montgomery, Maryland” (PowerPoint, Departamento de Polícia do 

Condado de Montgomery).
9  Academia de Reanimação “Guia de sobrevivência da polícia durante a pandemia de COVID-19,”.

https://www.theiacp.org/resources/document/alternative-methods-for-delivering-essential-law-enforcement-services
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 n Faça estoque de suprimentos e tenha sempre 
quantidades suficientes de EPI.

 n Considere a possibilidade de suspender tarefas que 
são impraticáveis no ambiente atual, como, por 
exemplo, Instruções de Segurança no Trânsito para 
Crianças, com estações de ajuste e montagem de 
cadeirinhas de segurança, que não podem ser feitas 
por conta da necessidade de distanciamento físico.

 n Instrua os policiais para que limpem e higienizem as 
mãos e o interior do veículo após uma ocorrência de 
trânsito:

o Lave e higienize as viaturas após inspeções, 
abordagens e prisões no trânsito usando água 
sanitária / desinfetante e água e / ou toalhas 
umedecidas.

o Estacione as viaturas em uma garagem apropriada 
e deixe as janelas abertas após a limpeza.

 n Instrua os policiais a tomarem banho e lavar o 
fardamento no final do dia. Ao entrar em casa ou 
numa estação de trabalho, use grama ou areia 
para limpar sujeiras na sola de sapatos ou botas de 
trabalho.10

Faça Uso da Tecnologia

Use a tecnologia, conforme aplicável. Por exemplo,

 n Priorize fiscalização automatizada para ajudar a 
impedir a ocorrência e/ou diminuir a gravidade de 
colisões no trânsito.

 n Considere o uso de diferentes ativos, como aeronaves 
(como no programa TRIAD da polícia rodoviária do 
estado de Ohio: O objetivo é fazer uma combinação 
de ações para rastrear motoristas distraídos, 
imprudentes e agressivos e detectar infrações em 
zonas de velocidade controlada na região.

 n Utilize placas com sensores de velocidade digital para 
lembrar os motoristas sobre a velocidade em curso.

 n Colete dados de velocidade para ajudar o município a 
alocar melhor os recursos.

 n Use dispositivos de medição de velocidade para 
coletar dados e informações sobre a intensidade do 
trânsito.

 n Trabalhe com parceiros de segurança no trânsito, 
como a polícia municipal ou rodoviária, para espalhar 
mensagens alertando motoristas a:

o Utilizar os cintos de segurança, assim como 
máscaras de proteção;

o Respeitar o direito de passagem;

o Ficar atento com o aumento de pedestres e 
bicicletas nas ruas; e

o Concentrar-se na direção apenas.

Comunique-se com o público

 n Informe o público sobre os planos de fiscalização de 
trânsito da sua região. Por exemplo:

 n Informe sobre o método de fiscalização de trânsito 
na região de forma que o público saiba o que esperar 
desta interação, incluindo a necessidade de limitação 
do contato físico, por conta do risco de contaminação.

 n Informe-os sobre o uso de dispositivos de medição de 
velocidade e detecção de infrações.

 n Considere aumentar a comunicação com o público 
através da mídia, fornecendo relatos positivos sobre a 
importância de engajamento da população. Evite focar 
apenas em assuntos relacionados ao trânsito.

Embora não seja possível eliminar totalmente o contato 
físico no trabalho policial, estamos desenvolvendo 
maneiras de mitigar o risco de transmissão do vírus 
e assim proteger os policiais, agentes de trânsito e a 
população em geral.

Têm-se observado mudança nas atitudes e reações dos 
motoristas.

Leve em conta também o estado de espírito da pessoa, 
afinal, estamos todos passando por um momento 
estressante.

10  Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP), Centro de Políticas de Aplicação da Lei, “Resposta COVID-19”.


