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RESUMO
O pedestre é o integrante mais vulnerável do trânsito, e a principal vítima quando o acidente é atropelamento. Em
viagens com demais meios de transporte, o contudo se torna pedestre em alguma fase, portanto, o estudo dos acidentes
que os envolve se faz tão importante. No presente artigo foi realizada uma coleta de dados por meio do sistema de
registro de Boletins de Acidentes de Trânsito Eletrônico Unificado – BATEU e os dados foram tabulados e analisados de
modo a se compreender melhor as ocorrências do tipo atropelamento. Como resultado, teve-se que o índice de vítimas
por acidente é de 1,16, e que os acidentes são predominantemente não fatais. Quanto à distribuição temporal, eles se
distribuíram  de  forma  semelhante  durante  os  dias  úteis  da  semana  e  tiveram  redução  aos  finais  de  semana,
principalmente aos domingos. A faixa horária predominante de ocorrências foi o período da tarde, das 12h00min às
17h59min e o período da madrugada é o de menor incidência. O principal vitimado depois do pedestre é o motociclista,
devido a vulnerabilidade de seu meio de transporte. Os pedestres vítimas de atropelamento ficaram semelhantemente
distribuídos entre os gêneros feminino e masculino e, quanto à faixa etária, a parcela mais vitimada foi a de pessoas com
60 anos ou mais. Os veículos mais envolvidos foram o automóvel e a motocicleta (também motoneta e ciclomotor).
Portanto, visto a importância e periculosidade deste tipo de acidente são necessárias medidas por parte do poder público
para redução dessas ocorrências, bem como conscientização por parte da população. 

PALAVRAS-CHAVE: Trânsito; Pedestres; Acidentes; Vítimas.

1 INTRODUÇÃO

Os acidentes de trânsito  geram muito transtorno e descontentamento para os envolvidos,
mesmo que sem consequências graves ou fatais.  Causam aborrecimento ainda que só tenham
provocado danos materiais. Segundo a NBR 10697 um acidente em que um veículo em movimento
sofre o impacto de outro veículo é considerado uma colisão. Por esse motivo que um ciclista não é
atropelado, e sim, sofre ou causa uma colisão, uma vez que a bicicleta é um veículo de propulsão
humana. A mesma norma define atropelamento como um acidente no qual  um pedestre ou um
animal sofre o impacto de um veículo, estando pelo menos um dos dois em movimento. Já o Art. 68
do Código de Trânsito considera que o ciclista empurrando a bicicleta é considerado pedestre, ele
seria atropelado, caso sofresse o impacto de um veículo nessa condição.

Estes  acidentes  acarretam  em muitas  vítimas,  seja  no  âmbito  nacional  ou  internacional,
estudos e ações relacionados a essas ocorrências são essenciais para a redução desses casos,
bem como  a  minimização  da  gravidade  e  danos  causados  por  eles.  Entre  as  causas  para  os
acidentes de trânsito, a velocidade é considerada como o principal fator contribuinte. Foi implantado
na  cidade  de  São  Paulo  a redução  da  velocidade  nas  Marginais Tietê  e  Pinheiros.  Segundo  a
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a quantidade de acidentes com vítimas  e a lentidão
nas  vias  apresentaram  queda  de  38,5%  e  8,7%,  respectivamente.  Esses  resultados  estão
associados também ao aumento da fiscalização por parte da prefeitura. A CET afirma ainda que o
número de acidentes com vítimas passou de 608 no primeiro semestre de 2015 para 380 no mesmo
período no ano seguinte. Destacou que a melhoria ocorreu mesmo diante do aumento do número de
veículos circulantes.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Em algum momento da viagem, não importa o meio de transporte utilizado, todos se tornam
pedestres, visto que o deslocamento a pé é necessário, mesmo que seja para o acesso ao local de
destino. O tipo de acidente no qual o pedestre sofre o impacto com outro veículo é chamado de
atropelamento  e,  normalmente,  possui  piores  consequências  para  o  pedestre,  visto  sua  maior
fragilidade.

O atropelamento pode trazer muitos problemas às vítimas, aos envolvidos e aos familiares,
bem como para a sociedade como um todo, visto que pode envolver desde custos com agentes de
trânsito e policiais para atender a ocorrência, despesas com saúde que vão desde o atendimento
pré-hospitalar até procedimentos de maior vulto como cirurgias e atendimentos em unidades de
tratamento intensivo, despesas com o veículo e o mobiliário urbano envolvidos, bem como despesas
previdenciárias caso seja necessário afastamento do trabalho e até mesmo invalidação da vítima
para  exercer  as  atividades  que  fazia  anteriormente.  Outros  fatores  como  traumas  psicológicos
também podem ocorrem.  

Em  estudos  de  acidentes  de  trânsito  realizados  anteriormente  é  possível  perceber
semelhanças nas suas características e nos perfis das vítimas.

Nos acidentes de trânsito em geral, ocorridos em área metropolitana na região sul do Brasil,
segundo Ott et al. (1993), a maioria das vítimas foram do sexo masculino (69,2%). Nesse mesmo
estudo foram apontados o elevado número e a gravidade das lesões resultantes de atropelamentos,
sendo responsáveis  por  32,7% do total  de  atendimentos  ocorridos  em função  de acidentes  de
trânsito,  57,2% das internações hospitalares,  sendo responsável  por  54,6% dos atendimentos a
menores de 9 anos e 42,8% dos maiores de 60 anos.

Segundo Moreno, Damas e Martins (2016), em pesquisa realizada no Norte do Paraná, entre
os  anos  de  2011  a  2014,  analisando  as  vítimas  de  atropelamento  atendidas  pelo  serviço  pré-
hospitalar  móvel,  a  idade  mediana  foi  de  39  anos,  embora  tenham  sido  as  crianças  e  os
adolescentes os mais acometidos. Os atropelamentos ocorreram principalmente na região central,
às quartas e sextas-feiras; as ocorrências com mulheres foram mais comuns nos períodos da manhã
e  da  tarde,  enquanto  para  os  homens  foi  no  período  noturno;  ocorreram  com  automóveis
primeiramente, seguidos por motocicleta.

Em estudo realizado por Alves (2010), que teve por objetivo conhecer as características dos
acidentes de trânsito por atropelamento no Município de Maringá – PR, nos anos de 2005 a 2008,
mostrou que houve a predominância de vítimas do sexo masculino, entre 15 e 24 anos, com maior
ocorrência entre às 18 horas e 21 horas. O autor destacou a semelhança com outros estudos e a
necessidade de implantação de medidas preventivas para tais ocorrências. O mesmo ainda sugere
que  a  intensificação  de  fiscalizações  de  trânsito  nos  períodos  de  maior  ocorrência  de
atropelamentos, que coincide com períodos de maior consumo de álcool,  facilite a autuação de
motoristas infratores e assim reduza a quantidade de ocorrências.

Silva (2011), ao analisar os acidentes de trânsito atendidos em Montes Claros, Minas Gerais,
em 2010, mais de 70% das vítimas eram do sexo masculino, com o predomínio de adultos jovens
(10 a 39 anos) e os acidentes ocorreram principalmente nos dias úteis e nos períodos da tarde e da
noite.  Os  atropelamentos  foram  12,2%  das  ocorrências,  porém  representaram  30,7%  dos
atendimentos pré-hospitalares. Segundo esse autor, o conhecimento dos grupos mais expostos a
uma determinada ocorrência permite a criação e implementação de medidas preventivas a fim de
diminuir os seus riscos e consequências.

Bacchieri e Barros (2011) apontam que desde a implementação do Código de Trânsito, entre
os anos de 1998 e 2010, houve aumento no número absoluto de óbitos e taxas de mortalidade e
ampliação da frota de motocicletas. Segundo eles, Organização Mundial da Saúde (OMS) estima
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que os acidentes de trânsito serão a quinta principal causa de morte em todo o mundo em 2030,
vitimando mais de 2 milhões de pessoas.

Para De Souza et al. (2016), em trabalho realizado na cidade do Rio de Janeiro, com relação
aos óbitos, os homens jovens tem maior incidência devido aos acidentes por colisão, enquanto que
a tendência relacionada aos homens de mais idade é de acidentes por atropelamento, sendo que os
homens são mais vitimados que as mulheres.

Em  Curitiba,  no  Estado  do  Paraná,  Barreto  et  al.  (2016)  apontaram  que  os  homens
apresentam coeficientes de mortalidade superiores aos das mulheres. O mesmo estudo afirma ainda
que há redução do coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito de 1996 a 2011.

O objetivo geral  dessa pesquisa foi  conhecer  o perfil  dos acidentes de atropelamento na
cidade de Maringá, de 2012 a 2017, quanto aos padrões de ocorrências e perfis de vítimas.

Os objetivos específicos foram o conhecimento das vítimas a fim de saber qual é a população
alvo dessas ocorrências, a detecção do padrão de acidentes quanto aos veículos envolvidos com a
finalidade de compreender a dinâmica desse tipo de acidente no trânsito, e por fim, a divulgação
dessas informações por meio da publicação deste trabalho, de modo a conscientizar a população
para os cuidados necessários no trânsito, assim como permitir decisões mais acertadas por parte do
poder público.

2 MATERIAL E MÉTODOS

No presente estudo foram analisados os acidentes do tipo atropelamento, no Município de
Maringá, registrados de 11 de agosto de 2012 a 13 de junho de 2017, com base no banco de dados
do registro de Boletins de Acidentes de Trânsito Eletrônico Unificado – BATEU, da Polícia Militar do
Paraná, fornecidos pela Prefeitura de Maringá, em junho de 2017.

Os dados foram coletados com informações do tipo:

 Presença ou não de vítimas;
 Óbitos;
 Data, dia da semana e faixa horária;
 Quanto à natureza da vítima;
 Quanto à faixa etária de vítima e;
 Quanto ao tipo do veículo envolvido.

Após a coleta de dados, foi  feita a tabulação e análise dos mesmos, a fim de permitir  a
obtenção dos resultados e discussões que serão apresentadas a seguir.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Do dia 11/08/2012 ao dia 13/06/2017, foram registrados 924 atropelamentos na cidade de
Maringá. Das ocorrências, 94,2% tiveram vítimas, conforme apresentado na Tabela 1. Isso mostra
que esse tipo de acidente é de grande impacto, requerendo atenção especial  nas análises com
vistas à segurança do trânsito.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Tabela 01: Total de vítimas em atropelamentos
Presença de vítima Quantidade Percentagem

Sem vítima 16 1,7%
Com vítima 870 94,5%

Não informado 38 4,1%
Total 924 100%

Fonte: Autores, 2017

Das ocorrências, foram 13 óbitos, o que representou 1,4% dos acidentes. Isso pode parecer
pouco, mas quando se diz respeito a vidas, é um número expressivo.

Das características dos acidentes com vítimas quanto ao dia da semana, eles se distribuíram
uniformemente nos dias úteis, devido a esses dias possuírem movimento padrão de pedestres, para
fins de trabalho, estudo, comércio, entre outros; com leve redução aos finais de semana, quando as
viagens são principalmente a lazer, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 02: Acidentes com vítimas divididos por dia da semana

Dia da semana Quantidade de ocorrências Percentagem

Segunda-feira 134 15%
Terça-feira 144 17%
Quarta-feira 131 15%
Quinta-feira 139 16%
Sexta-feira 145 17%

Sábado 113 13%
Domingo 64 7%

Total 870 100%
Fonte: Autores, 2017

Quanto ao horário de ocorrência, o período da tarde (12h00min às 17h59min) concentrou a
maior parte dos acidentes, 40,1%, conforme apresentado na Tabela 03. Diversos fatores podem ser
apontados como possível motivação, como o fato de envolver dois períodos de pico, o do horário do
almoço  e  o  início  da  saída  do  trabalho  para  algumas classes;  por  ser  um período  de  intenso
movimento  no  comércio,  por  abranger  a  entrada  e  saída  nas  escolas  referentes  aos  períodos
vespertino e matutino, respetivamente. O período da madrugada é o de menor ocorrência, devido à
pouca movimentação de pedestres.

Tabela 03: Acidentes com vítimas divididos por faixa horária
Faixa horária Quantidade Percentagem

00h00min - 05h59min 21 2,4%
06h00min - 11h59min 254 29,2%
12h00min - 17h59min 349 40,1%
18h00min - 23h59min 246 28,3%

Total 870 100%
Fonte: Autores, 2017

Dos 870 acidentes apresentado, foram contabilizadas 1007 vítimas. Mostrando uma relação
de 1,2 vítima por atropelamento, visto que nem sempre o pedestre é o único ferido, podendo vitimar
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também condutores e passageiros dos demais veículos envolvidos, conforme mostrado na Tabela
04. Destaca-se a quantidade de vítimas motociclistas (10,1%), o fato de os pedestres representarem
84,2%  das  vítimas  e  também  a  ocorrência  de  2  óbitos  de  passageiros  em  atropelamentos,
representando 15% dos óbitos nesse tipo de ocorrência.

Quanto  aos  pedestres  vítimas  de  atropelamento,  a  distribuição,  quanto  ao  gênero,  foi
considerada uniforme, 47,8% de mulheres e 50,3% de homens, porém os óbitos foram superiores
para o sexo masculino, 82%, conforme apresentado na Tabela 05.

Dos pedestres vítimas de atropelamento,  quanto a faixa etária,  conforme apresentado na
Tabela 06, a maior parte é de pessoas com 60 anos ou mais (32,3%), que representam uma faixa
com maior restrição de mobilidade, o que pode explicar esses números. As demais faixas possuem
quantidades de ocorrências semelhantes, o que aponta para a necessidade de cuidados e medidas
que atendam principalmente  os  idosos,  porém todas as  faixas  etárias  devem ser  incluídas nas
políticas que visem a redução de ocorrência de atropelamentos.

Tabela 04: Vítimas de atropelamento
Ocorrência Ciclista Condutor Motociclista Outros Passageiro Pedestre Total
Ferimento 4 8 102 7 36 837 994

Óbito posterior 0 0 0 0 1 2 3
Óbito no local 0 0 0 0 1 9 10

Total 4 8 102 7 38 848 1007
Porcentagem 0,4% 0,8% 10,1% 0,7% 3,8% 84,2% 100%

Fonte: Autores, 2017

Tabela 05: Dos pedestres vítimas de atropelamento quanto ao gênero

Ocorrência Feminino Masculino
Não

informado
Total Porcentagem

Ferimento 403 418 16 837 98,7%
Óbito posterior 2 7 0 9 1,1%
Óbito no local 0 2 0 2 0,2%

Total 405 427 16 848

Porcentagem 47,8% 50,3% 1,9% 100%
Fonte: Autores, 2017

Tabela 06: Dos pedestres vítimas de atropelamento quanto a faixa etária

Ocorrência 0-11 12-17 18-29 30-40 41-50 51-59 60 ou +
Não

informado
Total

Ferimento 104 53 113 77 102 94 269 25 837
Óbito posterior 0 0 1 1 2 0 3 2 9
Óbito no local 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Total 104 53 114 114 104 94 274 27 848
Porcentagem 12,3% 6,3% 13,4% 13,4% 12,3% 11,1% 32,3% 3,1% 100%

Fonte: Autores, 2017

Por fim, quanto aos veículos envolvidos, foram 946 em 924 acidentes, conforme a Tabela 07,
mostrando  que  casos  de  atropelamento  podem  envolver  mais  que  um  veículo.  Desses,  se
destacaram os automóveis, sendo 50,4% dos envolvidos, seguido das motocicletas, motonetas e
ciclomotores, envolvidos em 32,3% dos casos. Isso reflete que os acidentes ocorrem com os tipos
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de veículos mais comuns, visto que a frota do Município de Maringá era de 55,4% de automóveis e
19,4% de motocicletas, motonetas e ciclomotores em maio de 2017.

Tabela 07: Dos veículos envolvidos em acidentes de atropelamento

Ocorrência
Automóv

el
Biciclet

a

Caminhã
o

Reboque
Semi

reboque

Caminhone
te

Caminhone
ta

Motociclet
a

Motoneta
Ciclomoto

r

Ônibu
s

Utilitári
o

Não
informad

o

Ferimento 104 53 113 77 102 94 269 25
Óbito

posterior
0 0 1 1 2 0 3 2

Óbito no
local

0 0 0 0 0 0 2 0

Total 104 53 114 114 104 94 274 27
Porcentage

m
12,3% 6,3% 13,4% 13,4% 12,3% 11,1% 32,3% 3,1%

Fonte: Autores, 2017

4 CONCLUSÃO

Com o presente estudo foi possível concluir que o atropelamento é um acidente grave, com
índice de mais de uma vítima, 1,16, por acidentes. Portanto requer atenção especial por parte da
sociedade e do poder público. Das ocorrências, 1,4% resultaram em óbito,  o que mostra que a
maioria dos acidentes não é fatal, portanto o maior problema nesse caso são os ferimentos.

Quando  há  vítimas  nos  acidentes,  dependendo  da  gravidade  de  seus  ferimentos,  essas
podem ficar sem poder estudar e trabalhar por um período ou até mesmo para a vida toda, o que
influencia  tanto  na  vida  da  vítima,  com seus  ferimentos,  dores  e  sequelas,  bem como  para  a
sociedade, com as despesas de saúde pública, com os encargos trabalhistas, entre outros.  

Quanto  à  caracterização  da  ocorrência  dos  acidentes,  eles  se  distribuíram  de  forma
semelhante  durante  os  dias  úteis  da  semana,  representando  um comportamento  uniforme  dos
deslocamentos de pedestres nesses dias, tendo como motivação a rotina diária, para trabalho e
estudo por exemplo. Já aos finais de semana houve uma leve redução aos sábados, visto que parte
da população mantém os comportamentos rotineiros nesse dia, e houve redução mais expressiva
aos domingos quando a maior parte das viagens são de lazer.

Esses resultados diferiram do estudo de Alves (2010), também realizado em Maringá entre os
anos de 2005 e 2008, que apontou a maior ocorrência de atropelamentos às sextas e quarta-feiras,
porém  assim  como  o  trabalho  de  Silva  (2011)  ambos  mostraram  que  os  acidentes  ocorrem
principalmente nos dias úteis.

A  faixa  horária  predominante  de  ocorrências  foi  o  período  da  tarde,  das  12h00min  às
17h59min, pois representa dois horários de pico de movimento de pedestres e veículos, o horário de
almoço e entrada nas escolas de período vespertino e a saída do trabalho, e esse aumento leva a
maiores situações de conflito no trânsito. O período da madrugada é o de menor ocorrência devido a
movimentação de pedestres muito abaixo dos outros horários.

Nos estudos de Alves (2010), o período de maior ocorrência de atropelamentos foi entre as 18
e as 21hrs. Para Damas e Martins (2016) em estudo realizado no Norte do Paraná, entre 2011 e
2014, os períodos de maior incidência variaram conforme o gênero, ocorrendo com maior incidência
de manhã e a tarde para mulheres, e de noite para os homens. Silva (2011), quando estuda os
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acidentes de trânsito, chega a resultados similares em Minas Gerais, apontando maior número de
ocorrências nos períodos da tarde e da noite.

Apesar de a vítima principal ser o pedestre nos acidentes do tipo atropelamento, ele não é a
única, pois os condutores e ocupantes dos demais veículos também podem se ferir, inclusive vir a
óbito, como foi o caso de 15% dos óbitos ocorridos no período de estudo, que foram de passageiros
dos veículos. O principal vitimado depois do pedestre é o motociclista, devido à vulnerabilidade de
seu meio de transporte, que o deixa mais facilmente suscetível aos ferimentos quando comparado
aos usuários de automóveis.

Os  pedestres  vítimas  de  atropelamento  ficaram  semelhantemente  distribuídos  entre  os
gêneros feminino e masculino, mostrando que esse não é um fator relevante para esse tipo de
acidente. Quanto à faixa etária, a parcela mais vitimada foi a de pessoas com 60 anos ou mais,
devido as baixas de mobilidade e reflexos que ocorrem com o decorrer da idade.

Apesar de o presente estudo ter sido semelhante a distribuição de vítimas entre os gêneros,
nas pesquisas de Ott et al (1993), Silva (2011), De Souza et al(2016) e Barreto et al. (2016), quando
estudam acidentes de trânsito, apontam os homens como as principais vítimas.

Quanto a faixa etária, Ott et al (1993) aponta que os atropelamentos são responsáveis por
42,8% dos atendimentos hospitalares dos maiores de 60 anos, e segundo Souza et al. (2016) os
homens  de  mais  idade  tem maior  tendência  de  sofrer  atropelamentos.  Porém nos  estudos  de
Moreno, Damas e Martins (2016) e Alves (2010), respectivamente, tiveram a mediana da idade de
39 anos e faixa etária de maior incidência de atropelamentos entre 15 e 24 anos. Tal divergência de
resultados pode ter  sido  causada pela  diferente  metodologia  da  separação de faixas  etárias,  e
também pelo envelhecimento da população.

Os  veículos  mais  envolvidos  foram  o  automóvel  e  a  motocicleta  (também  motoneta  e
ciclomotor),  devido  à  maior  frota  relativa,  sendo  mais  presentes  no  trânsito  e,  portanto,  mais
envolvidos em acidentes.

Os  atropelamentos  são  acidentes  comuns  e,  como  mostra  este  estudo,  de  graves
consequências.  Portanto,  faz-se  necessária  a  atenção  do  poder  público,  buscando  medidas  de
planejamento, de ações educativas e fiscalizadoras, assim como medidas redutoras de velocidade,
de modo a auxiliar na redução dessas ocorrências, além de tornar os deslocamentos dos pedestres
mais seguros, afinal, todos são pedestres em algum momento da viagem.

É necessária, também, a conscientização da população em geral. No caso dos pedestres,
para a realização da travessia em local apropriado e com a devida atenção e segurança, já para os
motoristas, o respeito às sinalizações, à velocidade da via, e à priorização ao pedestre.
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