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RESUMO
Os acidentes e causas externas são a primeira causa de morte entre jovens e se constituem um grave problema de
saúde pública. Objetivou-se analisar o perfil epidemiológico dos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas atendidos
em um Serviço de Atendimento Médico de Urgência de município de médio porte do estado do Paraná, no ano de 2016.
Trata-se de um estudo transversal realizado nas fichas de atendimento de urgência pelo período de um ano, utilizou-se
análise estatística descritiva. Observou-se maioria dos acidentados do sexo masculino (76,3%), com idade na faixa dos
21 a 30 anos (40,9%), ocorridos no período do fim da tarde, entre 15 e 19 h (29,5%), sendo as colisões com outros
veículos o tipo mais frequente de acidente (80,6%). No período em estudo observaram-se 15 óbitos, com um coeficiente
de mortalidade de 34 mortes para mil acidentes. Entre os fatores contributivos, 2,7% foi relacionado ao uso de drogas de
abuso. Os acidentes apresentaram um padrão sazonal e foram mais frequentes nos meses de abril, julho e outubro. Os
acidentados eram em sua maioria de adultos jovens do sexo masculino, com um coeficiente de mortalidade elevado,
sendo os acidentes mais frequentes no período do fim da tarde, coincidindo com o horário de saída do trabalho e com
um padrão de sazonalidade que demonstrou maior número de acidentes nos meses de abril, julho e outubro do ano em
estudo. 

PALAVRAS CHAVE: Acidentes de trânsito; Causas externas; Enfermagem; Epidemiologia; Mortalidade. 

1 INTRODUÇÃO 

As causas externas são consideradas a  primeira  causa de morte  entre  jovens em idade
produtiva e de acordo com o Ministério da Saúde estes eventos vem aumentando gradativamente,
representando  gastos  com  serviços  hospitalares  e  sobrecarga  do  sistema  de  saúde.  Os
motociclistas  destacam-se  entre  as  vítimas  dos  acidentes  de  transporte  no  Brasil.  O  uso  de
motocicletas como meio de transporte e de trabalho aumenta de forma considerável e rápida e em
vista disso o coeficiente de mortalidade dessa categoria tem-se elevado drasticamente a partir de
meados da década de 1990, sendo que em algumas partes do Brasil o aumento da mortalidade de
motociclistas cresceu 875% nos últimos 20 anos(SILVA et al., 2011; REINIGER et al., 2012, VIEIRA
et al., 2011).

Em parte, estes números decorrem de o fato das motocicletas estarem sendo cada vez mais
utilizadas no país, independentemente da região ou do tamanho do município. Suas vendas têm
batido recordes seguidos, ensejando preocupações e reflexão. Além de ser um transporte rápido e
de baixo custo, tanto de aquisição quanto de manutenção, com maior facilidade de deslocamento
nos congestionamentos,  tem sido  utilizado também como instrumento  de trabalho (motociclistas
profissionais envolvidos no transporte de mercadorias e pessoas) (GOLIAS; CAETANO, 2013).

Neste  sentido,  objetivou-se  analisar  o  perfil  epidemiológicos  dos  acidentes  de  trânsito
envolvendo motociclistas partir de dados das fichas de RAS (Registro de Atendimento da Unidade
de Suporte Básico) de uma Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de um município de
médio porte do estado do Paraná relativos ao período a partir de 01 de janeiro de 2016 até 31 de
dezembro de 2016, totalizando o período de um ano. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo descritivo e transversal, pelo levantamento de dados de fichas de atendimento de um
serviço de Atendimento móvel  Médico de Urgência de município de Médio porte  do Paraná, no
período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Desenvolvido no município de Maringá, localizado a 426 km da
capital do Estado, com população estimada em 385 mil habitantes no ano de 2013. 

Os sujeitos do estudo foram as vítimas de acidentes motociclistico. Os critérios de inclusão
foram ser vítima de acidente de trânsito envolvendo motociclista e que necessitaram de atendimento
do SAMU. Os critérios de exclusão foram atendimento por outros tipos de acidentes que não os de
transito envolvendo motociclistas. Foram estudados a totalidade dos motociclistas atendidos pelo
SAMU no período já mencionado. 

Os  dados foram compilados por  meio  de planilha  eletrônica  e  analisados com o uso do
Software  SPSS 20® (StatisticalPackageof  Social  Science),  por  meio  da utilização de estatística
descritiva. Os resultados são apresentados por meio de tabela e gráfico.A pesquisa observou o
critério éticos e o projeto foi submetido análise do Comitê de ética em Pesquisa envolvendo seres
Humanos do Centro Universitário Uningá, onde recebeu o parece de número  1.030.325 e por se
tratar de banco de dados, foi solicita a dispensa de consentimento livre e esclarecido. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No período do estudo foram atendidos 438 acidentes envolvendo motociclista, com média
mensal de 36,5 acidentes. Observou-se média de idade de 32,32 anos, com desvio padrão de ±
13,03 anos, mediana de 29 anos e moda de 20 anos, sendo o mais jovem, um indivíduo de 4 anos e
o mais idoso, um indivíduo de 86 anos. A maioria (76,3%, n=334) era do sexo masculino. O horário
mais frequente foi o do final da tarde, com 29,5% (n=129), seguido do início da tarde, com 17,1%
(n=75), início da noite 16% (n=70), horário noturno 16% (n=70), já os ocorridos no início da manhã
representaram 13,9% (n=61), final da manhã 7,5% (n=33) dos acidentes. (Tabela 1)

Quanto aos desfechos observou-se que 92,7% (n=406) foram atendidos e encaminhados
para unidades de saúde, 2,3% (n=10) recusaram transporte, sendo liberados no local do acidente;
1,6% (n=7) recusaram o atendimento da equipe de emergência; 2,5% (n=11) foi encontrado pelas
equipes de emergência já em óbito e 0,9% (n=4) faleceram durante o atendimento da equipe do
SAMU.  Tendo  por  base  o  número  de  mortos  e  acidentados,  calculou-se  um  coeficiente  de
mortalidade da amostra, que foi de 34,2 mortes para cada 1000 acidentes atendidos. E com relação
ao sexo dos acidentados que foram a óbito, 13 eram homens (86%) e 2 mulheres (14%), o que dá
uma relação de 6 óbitos em homens para cada óbito em mulheres. 

As colisões foram responsáveis por 80,6% (n=353); as quedas representaram 14,4% (n=63) e
os atropelamentos 4,8% (n=21). A sazonalidade dos acidentes Motociclisticos no ano de 2016 é
mostrada no gráfico 1, onde se observa que tal ocorrência foi maior nos meses de abril, julho e
outubro.  O mês de julho foi  o  mês com maior  número dessas ocorrências,  com 12,1% (n=53),
seguido do mês de outubro,  com 11,4% (n=50)  e  do  mês de abril,  com 10,7% (n=47).  Porém
observou-se que nos meses de abril e maio, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro, os
acidentes foram acima da média de 36,5 ao mês. 

Tabela 1. Distribuição de frequências de variáveis associadas a acidentes envolvendo motociclistas no ano de 2016.
Fichas RAS do SAMU de Maringá, 2017.
Variáveis Categorias n %

Faixas Etárias 0 a 10 3 ,7
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(Anos)

11 a 20 66 15,1
21 a 30 179 40,9
31 a 40 86 19,6
41 a 50 49 11,2
51 a 60 43 9,8
> 61 12 2,7

Sexo Masculino 334 76,3
Feminino 104 23,7

Horário do acidente

Início da manhã - 6h as 9h 61 13,9
Fim da manhã - 9:01 as 12:00h 33 7,5
Início da tarde: 12:01 as 15h 75 17,1
Fim da tarde: 15:01 as 19 129 29,5
Início da noite: 19:01 até 21h 70 16,0
Noite e madrugada: 21:01 até 5:59h 70 16,0

Desfecho do
atendimento

Unidade de saúde 406 92,7
Recusa de transporte 10 2,3
Recusa de atendimento 7 1,6
Óbito durante o atendimento 4 0,9
Óbito constatado no local 11 2,5

Fatores associados
Embriagues 11 2,5
Uso de drogas 1 0,2
Não especificado 423 96,6

Tipo de acidente
Colisões 353 80,6
Atropelamentos 21 4,8
Quedas 63 14,4

Tipo de suporte
liberado

SBV 244 55,7
SAV 194 44,3

Os meses com menor frequência de acidentes foram os meses de janeiro, fevereiro, março,
junho e agosto, sendo observado que nestes meses as ocorrências foram abaixo da média de 36,5
acidentes por mês.  Agosto foi  o mês com menor número de acidentes,  sendo observado 4,6%
(n=20) do total dos acidentes. 

Atualmente, as adversidades de ordem econômica e os elevados índices de desemprego,
observados em nosso país nesse cenário de crise atual, levaram a um aumento na aquisição de
motocicletas para o desenvolvimento de atividades formais e informais de trabalho. Além disso, a
perda do poder aquisitivo do trabalhador tem impulsionado a aquisição desse tipo de veículo de
menor custo. Tornou-se instrumento de trabalho, pela sua agilidade, custo reduzido de manutenção
e facilidades de estacionamento e deslocamento em trânsito congestionado.

A mortalidade de motociclistas é um importante problema de saúde pública, não só pela forma
e amplitude, mas também, pela vulnerabilidade dos seus ocupantes, devendo ser entendida como a
expressão  do  valor  social  da  morte,  pois,  quando  ela  ocorre,  não  atinge  somente  o  indivíduo,
suafamília e o grupo em que o mesmo convive, mas atinge também a sociedade como um todo, que
é privada de seu potencial econômico, social e intelectual (OLIVEIRA; SOUZA; CUNHA, 2017).

A predominância do sexo masculino nas pesquisas envolvendo acidentes de motocicleta é
marcante e varia de 79% a 96%, sendo corroborada neste estudo (76,3%). Tal é atribuído a uma
maior exposição aos riscos, porém a maior participação da mulher no mercado de trabalho a tem
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submetido ao risco dos acidentes motociclisticos, e tal é corroborado neste estudo, uma vez que
observou-se que praticamente ¼ dos acidentados era de mulheres. 

Na  amostra  em tela,  dos  quinze  óbitos  verificados,  consatatou-se  que  13  ocorreram em
homens e 2 em mulheres, numa relação de 6 homens, para cada mulher, ou seja, 86% das vitimas
fatais eram e homens e 14% eram de mulheres, corroborando o encontrado em outros estudos
epidemiológicos, demonstrando maior vulnerabiliade dos homens neste tipo de acidentes,(GOLIAS;
CAETANO, 2013; OLIVEIRA; SOUZA; CUNHA, 2017; VIEIRA et al., 2011).

Quanto à faixa etária, pesquisas nacionais verificaram que cerca de 70% das vítimas têm
idades entre 10 e 39 anos, pertencentes ao grupo de adolescentes e adultos jovens. Também em
Maringá são adultos jovens os mais afetados pelos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas,
75,6% dos condutores acidentados pertenciam à faixa etária de 11 a 39 anos, nos levado a refletir
sobre os padrões socioculturais, em relação a questões de gênero, que se perpetuam em nossa
sociedade e terminam por conduzir a altas taxas de morbimortalidade em adultos jovens do sexo
masculino, no auge de suas capacidades, acarretando prejuízos econômicos consideráveis à nação,
(GOLIAS; CAETANO, 2013; VIEIRA et al., 2011).

O  mundo  do  trabalho  e  outros  fatores  tambem  ficam  evidentes  quando  se  avalia  a
sazonalidade dos acidentes nesta amostra, demonstrando que nos meses de férias do trabalho e
escolares ocorre uma redução no numero de acidentes (que ficam abaixo da média mensal), como o
observado nos meses do primeiro trimentre do ano e o mês de em junho. Por seu turno outros
fatores podem ser reprtesentados pelas condições climáticas, por exemplo o mes de julho de 2016,
que no ano de 2016 foi muito chuvoso, o que acasiona diminuição da visibilidade expondo estes
condutores de motos ainda mais aos acidentes, e também pelo fato do aumento da pluviosidade
causar buracos e pioras das condições das vias públicas, (VIEIRA, 2011).

Como  consta  nas  publicações  nacionais  e  internacionais,  a  maior  parte  das  vítimas  de
acidentes de trânsito é resultante de colisões. Já as quedas, embora sejam um tipo de acidente
expressivo entre os motociclistas e ciclistas,  não foram tão evidentes neste estudo. Na colisão,
considerada um dos tipos de acidentes de motocicleta mais usuais, o motociclista absorve em sua
superfície corpórea toda a energia gerada no impacto, seja indo de encontro à via pública, seja com
os  objetos  desta  ou  outros  veículos  a  motor.  Conseqüentemente,  há  ocorrência  de  vítimas
politraumatizadas com as lesões mais graves localizando-se na cabeça e nas extremidades,  as
regiões mais freqüentemente atingidas, (GOLIAS; CAETANO, 2013).

O  coeficiente  de  mortalidade  observado  nesta  amostra,  de  34  mortes/1000  acidentes  é
elevado e hoje estes acidentes são um problema de saúde pública. Outros estudos analisaram que
os motociclistas estão constantemente propensos e sujeitos a eventos que pode gerar lesões e até
mesmo  a  morte,  ou  mesmo,  limitar  temporária  ou  definitivamente  o  desenvolvimento  de  suas
atividades diárias. Para esse grupo, apesar de todos os avanços obtidos por meio de desenhos
veiculares modernos e equipamentos de segurança, a desigualdade nas condições de proteção, ou
sua  maior  exposição  nas  vias  públicas  em  relação  aos  usuários  de  outros  veículos,  é  fator
determinante de sua maior morbimortalidade, (OLIVEIRA; SOUZA; CUNHA, 2017; VIEIRA et al.,
2011).

Enfatiza-se com este estudo que determinar o número de feridos, dos incapacitados e mortos,
assim como a gravidade das lesões das vítimas, de acordo com os vários tipos de acidentes ou
violências  é  fundamental  para  se  traçar  o  perfil  dessas  vítimas  e  desses  eventos,  visando  à
elaboração de medidas preventivas e de redução de riscos e danos. As circunstâncias em que
acontecem e os fatores de risco associados são informações fundamentais para a implementação
de  políticas  de  atendimento  às  vítimas,  bem  como  implantação  de  medidas  e  intervenções
educativas e de redução de danos.
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4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De uma forma geral, os resultados encontrados mostraram o predomínio da acidentalidade
entre motociclistas do sexo masculino, adultos jovens, com média de idade de 36 anos, mediana de
29 anos e moda aos 20 anos, sendo que a maioria dos acidentes ocorreu no horário do fim da tarde,
coincidindo com a saída do trabalho. Observou-se um padrão se sazonalidade dos acidentes nos
meses de abril, julho e outubro, coincidindo com aquecimento das atividades econômicas de nossa
região, aumento da pluviosidade, sendo que nos meses de férias escolares e de trabalho houve
diminuição das ocorrências. 
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