II Congresso Brasileiro da Associação Nacional dos Detrans
“Tecnologia na Área de Trânsito e Cidades do Futuro”

MELHORIA DO ACESSO À JUNTA MÉDICA ESPECIAL
Autores: Dirceu Antonio Silveira Jr, Gustavo Andre Fatori, Marcos Elias Traad Da Silva
Instituição: Departamento de Trânsito do Paraná

INTRODUÇÃO:
A Resolução 267/2008 Contran possibilitou a realização do exame de aptidão física e mental nas
entidades credenciadas ao Detran. Apesar da previsão legal, encontraram-se dificuldades na
descentralização da junta médica especial, o que levou a demora de vários meses para se conseguir
uma avaliação. A partir de meados de 2012, o Detran/PR iniciou um processo de descentralização
para que, conforme interesse das credenciadas, o exame fosse realizado fora da Divisão Médica do
Detran/PR.

OBJETIVO:
Apontar o impacto da descentralização da Junta
Médica Especial a partir de 2011 no Estado do
Paraná, especialmente na quantidade de exames
realizados e na diminuição do deslocamento dos
candidatos.

MATERIAIS E MÉTODOS:
Análise realizada a partir de dados obtidos do
Sistema Integrado de Habilitação, desenvolvido
pela CELEPAR (Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Em 2011, foram realizados 1.888 juntas médicas
especiais, o que contrasta com o 4015 juntas
médicas em 2016. A previsão para 2017 é de cerca
de 5000 exames. Um candidato do extremo oeste
do Paraná, que antes tinha que se deslocar por
mais de 650 km, agora pode conseguir acesso ao
exame num raio de menos de 100km. Notou-se
ainda a marcada redução no tempo de espera pelo
serviço que em 2011, era de até 180 dias,
passando a menos de 5 dias em 2016.

CONCLUSÃO
Os números evidenciam um maior acesso da pessoa com deficiência a Junta Médica Especial. Esta
facilidade, em última análise, possibilita uma verdadeira independência não só para aqueles que
nasceram com alguma alteração física, mas também para aqueles que adquiriram alguma deficiência
ao longo de suas vidas.
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