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RESUMO 

 

COSTA, L. de A. Caracterização dos Acidentes de Trânsito no Município de 
Goiânia – GO. [dissertação]. Goiânia: Pró - Reitoria de Pesquisa e Pós –
Graduação/UFG; 2016. 85 p. 
 

Os acidentes de trânsito representam a principal causa de óbito e apresenta-se 

como um grave problema de saúde pública. Segundo os dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), estima que, aproximadamente, 1,2 milhões de pessoas 

anualmente morrem devido a essas causas. No Brasil, os acidentes de trânsito 

corresponderam à principal causa de morte na faixa de 1 a 19 anos, a segunda 

principal causa na faixa de 20 a 39 anos, atrás das agressões e Goiânia é 

considerada a terceira capital do país que mais mata em acidente de trânsito na 

faixa etária de 15 a 29 anos. Nesse contexto, foi realizada essa pesquisa com o 

objetivo de caracterizar o perfil das vítimas por Acidentes de Trânsito em Goiânia – 

GO, nos períodos de 2009, 2011 e 2014, notificados pelo VIVA Inquérito. A pesquisa 

é caracterizada como estudo descritivo, de corte transversal e com abordagem 

quantitativa. As vítimas são, na maioria, do sexo masculino, com porcentagem em 

média, dos três anos estudados, de 70,87% em relação a 29,13% para o sexo 

feminino. A maior parte das vítimas possuiu idade entre 20 a 39 anos (média de 

56,64%), condutores dos veículos, predominantemente motocicletas, e que 

ocorreram nos finais de semana. As motocicletas foram a maior causa dos 

acidentes, tanto no sexo masculino quanto no feminino. A cabeça/face, os membros 

superiores e inferiores foram as partes do corpo mais acometidas nas vítimas 

goianienses e o TCE e fraturas mais encontrados nos atropelamentos, nos ciclistas 

e motociclistas. Este estudo contribui ao expor a situação de saúde, relacionado aos 

acidentes de trânsito, em Goiânia, para os pesquisadores, gestores e a sociedade 

civil, para adoção de ações efetivas, principalmente preventivas. 

 

Descritores: Causas Externas, Acidentes de Trânsito, Ferimentos e Lesões, 

Vigilância em Saúde Pública. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

COSTA, L. de A. Characterization of Traffic Accidents in the City of Goiânia – 
GO. [dissertation]. Goiania: Pro Dean for Research and Graduate / UFG ; 2016. 
85 p. 

 

Traffic accidents are the leading cause of death and presents itself as a serious 

public health problem. According to data from the World Health Organization (WHO) 

estimates that approximately 1.2 million people die each year due to injury.In Brazil, 

traffic accidents are the main cause of death in the range of 1 to 19 years, the 

second leading cause in the range of 20 to 39 years behind the murders and Goiania 

is considered the third capital of the country that kills in a traffic accident in the age 

group 15-29 years. In this context, a survey was conducted in order to characterize 

the profile of the victims of traffic accidents in Goiania – GO, in the periods 2009, 

2011 and 2014, notified by the VIVA Survey. The research is characterized as 

descriptive, cross-sectional and quantitative approach. The victims are mostly males, 

with percentage average of the three years studied, 70.87% compared to 29.13% for 

females. Most of the victims has aged 20-39 years (mean 56.64%), drivers of 

vehicles, mostly motorcycles, which occurred on weekends. Motorcycles were the 

biggest cause of accidents, both in males and in females. The head / face, the upper 

limbs and the lower members were parts of the body most affected victims 

goianienses and the head injury and fractures found in most pedestrian, cyclists and 

motorcyclists. This study contributes to expose the health situation related to traffic 

accidents, in Goiania, for researchers, managers and civil society to adopt effective 

measures, especially preventive. 

 

 

 

Descritores: External Causes, Traffic Accidents, Wounds and Injuries, Public 

Health Surveillance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O grupo acidentes define-se como todo evento não intencional e evitável, 

causador de lesões físicas e ou emocionais no âmbito doméstico ou nos outros 

ambientes sociais e a violência como evento representado por ações realizadas 

intencionalmente por indivíduos, grupos, classes, nações, que ocasionam danos 

físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a si próprio ou a outros (BRASIL, 2002). 

 

Já os acidentes de trânsito, por estar contido dentro do grupo acidentes, são 

considerados como todo evento não intencional e evitável, mas que pode originar, 

terminar ou envolver veículo na via pública, resultando em dano a um veículo ou 

na sua carga e/ou lesões em pessoas e/ou animais, em que pelo menos uma das 

partes está em movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público (CRUZ, 

2013). 

 

Apesar de ser considerado evitável, esse tipo de acidente representa a principal 

causa de óbito e apresenta-se como um grave problema de saúde pública, 

mundialmente, pela relevância na sua magnitude, pelas severas conseqüências e 

pelo alto custo social (TREVISON, BOHM & VINHOLES, 2012). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (2015) estima que, aproximadamente, 1,2 

milhões de pessoas no mundo morrem, anualmente, devido aos acidentes de 

trânsito, sendo considerada a oitava causa de mortes na população geral e a 

primeira na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Pelas previsões calculadas pelo 

órgão, em 2020 serão 1,9 milhões de mortes no trânsito e em 2030 serão 2,4 

milhões. 

 

O total dessas mortes, 80% se concentram nos países de média renda, entre os 

quais o Brasil está incluído, embora tenham aproximadamente 72% da população 

mundial e 52% dos veículos registrados no mundo. Isso indica que esses países 

suportam uma carga desproporcionalmente elevada de acidentes de trânsito em 

relação ao tamanho de sua população e de sua frota (BRASIL, 2015a). 
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O coeficiente de mortalidade brasileira por acidentes de trânsito, em 2011, era de 

22,1 mortes por cem mil habitantes e ocupava a quinta posição no ranking mundial, 

sendo superada pela Índia, China, Estados Unidos e Rússia (WHO, 2013). Em 2013, 

foram 41 mil mortes nas estradas (23,4 óbitos por 100 mil habitantes) e o país 

passou a ocupar o terceiro lugar, precedido pela Índia e pela China (WHO, 2015). 

 

Historicamente, no início da década de 40, a motorização privada, via incentivo à 

indústria automobilística, adquiria um papel chave para o desenvolvimento do Brasil, 

no governo de Juscelino Kubitschek, seja pelo dinamismo da economia ou por ser 

símbolo de “modernidade”, em contrapartida, não houve possibilidades de expansão 

do transporte público (WAISELFISZ, 2014). 

 

Após a implantação do plano real, em 1994, o país obteve estabilidade econômica e, 

conseqüentemente, o surgimento de linhas de crédito a longos prazos com normas 

mais flexíveis e proporcionou o atendimento da população à compra de veículos 

que, até aquele momento, estava reprimida e, nesse contexto, os acidentes de 

trânsito começaram a ser perceptível e ser motivo de preocupação para os 

estudiosos (BASTOS, 2009).  

 

A taxa de mortalidade por acidentes de trânsito, no início da década de 80 era 16,1 

mortes para cada 100 mil habitantes e, dois anos após o Plano Real, a taxa passou 

a ser de 22,3 óbitos por 100 mil habitantes (WAISELFISZ, 2013). 

 

Até aquele momento, o Brasil não tinha uma lei específica para o trânsito e foi 

imprescindível a criação destas para definir as atribuições das diversas autoridades 

e órgãos ligados ao trânsito, fornecer diretrizes para a engenharia de tráfego e 

estabelecer normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários 

desse complexo sistema (BACCHIERI; BARROS, 2011).  

 

Em 1998, foi criado o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e em 2008 criada a lei nº 

11.705, conhecida popularmente como "Lei Seca", que gerou impacto inicial positivo, 



16 

 

 

 

seja decorrente da ampla divulgação feita pela mídia sobre as mudanças da lei ou, 

principalmente, em relação à severidade das punições que seriam aplicadas aos 

infratores (WAISELFISZ, 2013). 

 

No período de 2008 a 2012 o Governo Federal adotou duas vezes a redução da 

alíquota do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), foi uma das medidas 

adotadas no Brasil para combater os efeitos da crise financeira mundial que 

começou no final de 2008, com o objetivo de estimular ou manter as vendas de 

automóveis (ALVES; WILBERT, 2014).  

 

A primeira redução da alíquota ocorreu entre o final de 2008 e o início de 2010 e a 

segunda redução do IPI começou no início de 2012 e encerrou no final de 2013. 

Como reflexo da redução do IPI, a venda de automóveis e motos tiveram recorde em 

2009 e em 2012 (NASCIMENTO; ALVES, 2013). 

 

De acordo com o ALFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores), a produção de automóveis teve volume recorde em 2011 (3,4 milhões 

unidades circulantes) (ALFAVEA, 2011) e em 2013 teve um novo recorde de 

crescimento do mercado interno (3,8 milhões de unidades) (ALFAVEA, 2013).  

 

Em relação às motocicletas a indústria brasileira produziu em 2011 mais de 2 

milhões de motocicletas, volume 16,8% superior ao registrado no ano anterior, 

segundo estatística da ABRACICLO (Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) (ABRACICLO, 2011). 

 

De uma maneira geral, de 2000 a 2014, a frota de automóveis no Brasil cresceu de 

20 para 48 milhões, enquanto a de motocicletas aumentou de 3,5 para 19,2 milhões. 

Em dezembro de 2014, a frota brasileira totalizava 86,7 milhões de veículos 

(BRASIL, 2015a). 

 

Nesse contexto, a série histórica das taxas de mortalidade por acidentes de trânsito 

apresentou de 1996 a 2012, descrito no Gráfico 1 (WAISELFISZ, 2014): 
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Gráfico 1 – Taxa de mortalidade por acidente de trânsito, segundo condição da 

vítima, Brasil, 1996-2012 
Fonte: WAISELFISZ, 2014 

 

- O número de mortes no transporte que passou de 33.288 para 46.051 óbitos, o que 

representa um aumento de 38,4% e as taxas, considerando o aumento da 

população, cresceu em 24,5%;  

 

- O número de mortes de pedestres caiu 53,7%, mas as restantes categorias 

aumentaram; no caso dos motociclistas, esse aumento passa de 1.421 mortes no 

ano 1996 para 16.223 em 2012 (1.041% de crescimento, mais que decuplicando os 

números de 1996), com um crescimento sistemático de 15% ao ano e a morte de 

ocupantes de automóveis cresceu, mas de forma mais lenta 82,7% nos 18 anos 

analisados. 

 

Diante das sérias limitações do transporte público para a população, vingou a 

ideologia da motocicleta como solução para a mobilidade de amplos setores da 

população de menor renda, em função dos baixos custos de acesso e manutenção 

que ela representava (WAISELFISZ, 2014). 

 

As motocicletas são ferramentas importantes tanto para o transporte quanto para o 

trabalho que pode ser explicada pela ineficiência do transporte coletivo, trânsito 
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congestionado, possibilidade de renda para jovens sem qualificação profissional e a 

facilidade de aquisição e manutenção, contribuíram para aumentar expressivamente 

a frota e os acidentes (GOLIAS; CAETANO; VIANNA, 2013). 

 

Esse panorama é resultado do aumento expressivo do número de veículos 

circulantes, fortalecida pelo poder aquisitivo da população e pelas facilidades de 

crédito, a rápida urbanização, a escassez da infraestrutura urbana, a atuação tardia 

da educação no trânsito, a fragilidade da legislação com fiscalização deficiente e a 

alta frequência de comportamentos inadequados (CRUZ, 2013). 

 

Além dessas questões, leva-se em consideração que o país deixa de investir nos 

transportes fluvial, marítimo e ferroviário (MORINI, 2014). O transporte rodoviário, 

por ser mais flexível, acaba sendo o modal preferido para o deslocamento, porém o 

ideal é que os transportes, no Brasil, deveriam ser integrados (intermodalidade) na 

tentativa de reduzir os problemas complexos de mobilidade urbana (CORREA; 

RAMOS, 2010). 

 

Em 2012, os acidentes de trânsito corresponderam à principal causa de morte no 

sexo feminino, na faixa etária de 1 a 39 anos e no sexo masculino, foram a principal 

causa de morte na faixa de 1 a 19 anos, e a segunda principal causa na faixa de 20 

a 39 anos, atrás das agressões (homicídios) (BRASIL, 2015a). Assim acabam por 

aumentar o indicador dos Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP). 

 

O APVP mostra a carga que o agravo oferece à morte de indivíduos jovens, 

abrangendo a magnitude (pela quantidade de óbitos), a transcendência (idade em 

que o evento ocorre), a vulnerabilidade e, diferentemente de outros indicadores mais 

usuais de mortalidade, que atribuem peso semelhante a todos os óbitos, o APVP 

oferece um peso maior aos óbitos de pessoas mais jovens (ALMEIDA et al, 2013). 

 

O aumento da APVP traduz os custos indiretos dos acidentes de trânsito, ou seja, as 

perdas de produção e de produtividade decorrentes da doença ou problema de 

saúde, não atribuindo a esse custo um valor monetário (ALMEIDA et al, 2013). O 
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indivíduo jovem (considerada população economicamente ativa) vítima grave de 

acidente de trânsito deixa de contribuir, com sua carga intelectual, social, cultural e 

econômica para a sociedade (PEREIRA et al, 2011). 

 

E, para aqueles que não foram a óbito, os acidentes de trânsito causam 

incapacidades (momentâneas ou permanentes) em virtude das sequelas deixadas 

pelas lesões corporais (SANTOS et al, 2015).  

 

As mortes por acidentes de trânsito, no Brasil, estão enquadrados no Capítulo XX 

das Causas Externas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde, décima revisão (CID-10). As causas externas de 

mortalidade e morbidade estão os códigos de V01 a Y98 e, especificamente os 

acidentes de trânsito, estão contemplados nos códigos V01 a V87, incluídos os 

pedestres, ciclistas, motociclistas, automóveis, caminhonete ou veículo de transporte 

pesado (OMS, 1997). 

 

No período de 2004 a 2013 ocorreu um total de 1.662.020 internações por acidentes 

de trânsito no Brasil, com média de 882 mil internações por ano. Foram 1.289.881 

(77,6%) internações no sexo masculino e 372.838 (22,4%) no feminino. Com relação 

à condição da vítima, foram 61.483 (26,9%) internações de pedestres, 128.174 

(56,1%) de motociclistas, 22.517 (9,9%) de ocupantes de veículos e 22.587 (7,1%) 

de ocupantes de outros meios de transporte – bicicletas, triciclos e demais veículos 

terrestres motorizados (BRASIL, 2015a). 

 

Apesar de haver vítimas graves que evoluem para uma recuperação total, tem que 

levar em consideração o tempo para a realização do tratamento. Este é obrigado a 

se afastar de suas atividades laborais e acarreta consequências para a vida pessoal, 

profissional e familiar, em razão de perdas financeiras e a sua dependência no 

acompanhamento nas internações e outras necessidades do tratamento que geram 

enorme sofrimento e transtornos psicossociais às famílias envolvidas (CRUZ, 2013). 
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Essas questões incidem diretamente na economia nacional, por afetar 

particularmente a faixa etária economicamente ativa e por impor uma carga 

significativa sobre a saúde, seguros e sistemas legais, cerca de 3% do PIB mundial 

é perdido para mortes e lesões no trânsito (WHO, 2015). 

 

Entre 1998 e 2006, no Brasil, estimou-se um custo de R$ 5,3 bilhões somente com 

os acidentes envolvendo motociclistas. Estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) revelou que, no período de 2004 a 2005, o custo total dos 

acidentes de transporte atingiu 5,3 bilhões de reais por ano em áreas de 

aglomerados urbanos, e aproximadamente 22 bilhões de reais em rodovias 

brasileiras. No período de 2004 a 2013, o custo dessas internações foi de 1,9 bilhão 

de reais, com valor médio de 1.800 reais por internação paga pelo SUS (Sistema 

Único de Saúde) (BRASIL, 2015a). 

 

Em 2015, a OMS destacou o Brasil por ser um dos países que possui leis que 

atingem todos os fatores de risco para os acidentes de trânsito como: o uso de cinto 

de segurança, capacete, estabelecimento do limite de velocidade, segurança para 

crianças e proibição de ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Porém, 

infelizmente, mesmo atingindo todos os requisitos estabelecidos mundialmente na 

legislação, o país não consegue reduzir os acidentes de trânsito (WHO, 2015). 

 

E um exemplo desses requisitos é a associação direta entre a direção veicular e o 

uso de bebidas alcoólicas, considerada perigosa e responsável, nas Américas, entre 

20% e 50% das mortes por acidentes de trânsito. O consumo de álcool por 

condutores de veículos põe em risco não somente a sua própria segurança, mas 

também aquela dos demais usuários de vias públicas, em especial daqueles mais 

vulneráveis (BRASIL, 2015a).  

 

A OMS calcula que o uso nocivo do álcool causou 3,3 milhões de mortes no ano de 

2012, o que significa que 5,9% de todas as mortes no mundo são atribuídas ao 

álcool. O consumo de bebidas alcoólicas está colocado entre os cinco principais 
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fatores de risco de morte prematura e incapacidades, sendo uma proporção 

considerável delas entre pessoas jovens (WHO, 2014). 

 

As características potenciais para relação entre direção-álcool são indivíduos jovens, 

sexo masculino, solteiros e a maioria dos acidentes ocorrem nos finais de semana 

nas quais envolve bebidas alcoólicas (BACCHIERI; BARROS, 2011; OLIVEIRA et al, 

2013). Salgado e colaboradores (2012) destacam o fato de que quanto maior é a 

quantidade do uso de bebidas alcoólicas, maior será a gravidade do acidente. 

 

A melhor forma de redução dos acidentes de trânsito é a prevenção. Porém a 

prevenção tradicional dos acidentes de trânsito baseada no comportamento humano 

não reduz os acidentes significativamente. A "falha humana" é resultado de várias 

circunstâncias e o acidente, como qualquer outro evento, tem antecedente e uma 

história complexa que devem ser levados em consideração (DINIZ; ASSUNÇÃO; 

LIMA, 2005). 

 

Os fatores determinantes e de risco para o trânsito violento são motoristas cujo 

comportamento é inapropriado e inconveniente; pedestres desatentos ou que 

desobedecem aos sinais; fiscalização omissa, deficiente, complacente e sem 

objetivos definidos; estradas e ruas inadequadas, esburacadas, mal projetadas, mal 

sinalizadas e mal iluminadas; veículos inseguros e sem condições de estarem se 

movimentando no tráfego (SOUZA; MINAYO; MALAQUIAS, 2005). 

 

Por ser um problema complexo e de grande relevância para a saúde coletiva e por 

Goiânia (capital de Goiás) ser considerada a terceira capital do país, junto com 

Aracaju (taxa de 49,6 óbitos por 100 mil habitantes), que mais mata em acidente de 

trânsito na faixa etária de 15 a 29 anos (WAISELFISZ, 2014), torna-se necessário 

realizar essa pesquisa sobre o perfil, condição e distribuição das vítimas dos 

acidentes de trânsito na referida cidade, para que possa contribuir para reflexões já 

existentes sobre o tema e para o fortalecimento das políticas públicas que prevê 

ações na tentativa de diminuir as taxas e indicadores de morbimortalidade dos 

acidentes de trânsito. 
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Com este intuito, esta pesquisa utilizou o VIVA (Vigilância de Violências e Acidentes) 

Inquérito como subsidio, já que Goiânia foi selecionada em todos os anos em que o 

inquérito foi realizado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar o perfil das vítimas por Acidentes de Trânsito em Goiânia – GO, 

notificados pelo VIVA Inquérito. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Conhecer as características das vítimas (faixa etária, sexo, escolaridade, cor e dia 

da semana da ocorrência) de acidentes de trânsito; 

 

- Identificar o tipo de vítima, meio de locomoção, outra parte envolvida, a utilização 

de Equipamentos de Proteção Individual e o uso de bebidas alcoólicas; 

 

- Verificar a localização das lesões provocadas pelos acidentes de trânsito; 

 

- Verificar a evolução das vítimas após o atendimento nas unidades de 

emergência/urgência. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Evolução das Políticas de Saúde e das Legislações para a Redução dos 

Acidentes de Trânsito no Brasil. 

 

Na saúde pública, o monitoramento das violências e acidentes era realizado, 

inicialmente, por meio de análise do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM) e Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema Único de Saúde 

(SUS), ambos gerenciados pelo Ministério da Saúde, constituindo uma importante 

ferramenta para o conhecimento da carga das violências e acidentes no país 

(BRASIL, 2009). 

 

O monitoramento dos óbitos por causas externas, estavam relacionados à utilização 

das bases de dados secundários oriundos da Declaração de Óbitos (DOs), 

documento base para alimentação do SIM, implantado no país em 1975 (BRASIL, 

2009). 

 

O SIH/SUS, implantado em 1991, tem como formulário de entrada de dados a 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH), com o objetivo de ressarcimento das 

despesas do atendimento dos pacientes internados nos hospitais públicos (BRASIL, 

2009). A partir de 1998, em decorrência da Portaria n.º 142, de 13 de novembro de 

1997, passou a codificar também os tipos de causas externas geradoras das lesões 

que ocasionaram a internação (BRASIL, 2001).  

 

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidente e Violências, 

promulgada em 2001, aponta como objetivo principal a redução da morbimortalidade 

por acidentes e violências, mediante o desenvolvimento de um conjunto de ações 

articuladas e sistematizadas. As medidas preventivas abrangem desde as medidas 

inerentes à promoção e prevenção da saúde, aquelas voltadas a evitar a ocorrência 

de violências e acidentes, até aquelas destinadas ao tratamento das vítimas, nesta 

compreendidas as ações destinadas a impedir as seqüelas e as mortes devidas a 

estes eventos (BRASIL, 2005). 
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Em 2002, o MS aprovou pela Portaria nº 344, de 19 de fevereiro, o projeto que 

denomina “Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito – Mobilizando a 

Sociedade e Promovendo a Saúde” com objetivo de implementar ações de 

promoção da saúde e de prevenção de acidentes de trânsito, mediante a 

mobilização do setor saúde, prefeituras e sociedade civil organizada, no sentido de 

promover mudança de hábitos, atitudes, valores culturais e situações ambientais que 

interferem na ocorrência dos acidentes de trânsito, melhorando a qualidade da 

informação e reduzindo as taxas de morbimortalidade por esses eventos (BRASIL, 

2002). 

 

Para tentar preencher a lacuna gerada pelas informações precárias referentes às 

sequelas das lesões e deficiências decorrentes de acidentes e violências, sem fonte 

de notificação, ou seja, aquelas lesões de menor gravidade, que possibilite garantir a 

obtenção e qualidade deste tipo de informação, surge a Rede de Serviços 

Sentinelas de Vigilância de Violências e Acidentes (Rede VIVA).  

 

A Rede VIVA, instituída em 2006, como uma estratégia de vigilância, pretende 

conhecer a distribuição, magnitude, tendência e fatores de risco das causas 

externas, além de identificar condicionantes sociais, econômicos e ambientais de 

sua ocorrência para subsidiar o planejamento e a aplicação de intervenções 

apropriadas de prevenção e controle (BRASIL, 2009). 

 

Nesse mesmo ano, foi aprovado pela Portaria nº 687 / 2006, a Política Nacional de 

Promoção da Saúde, considerada como uma estratégia de articulação transversal 

que confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e 

às diferenças entre necessidades, territórios e culturas, visando à criação de 

mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade. Dentre as ações 

específicas prioritárias destacam-se a redução da morbimortalidade por acidentes de 

trânsito, prevenção de violência e estímulo à cultura de paz (BRASIL, 2006a). 
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No ano de 2007, por meio do Decreto nº 6.117, de 22 de maio de 2007, foi instituída 

a Política Nacional sobre o Álcool, o qual recomenda ampliação da oferta de 

tratamento na rede do SUS, assim como para a revisão dos conteúdos sobre o uso 

de álcool e trânsito nos cursos de formação de condutores e para a renovação da 

carteira de habilitação. O decreto prevê, ainda, que seja incentivada a 

regulamentação, o monitoramento e a fiscalização da propaganda e publicidade de 

bebidas alcoólicas (BRASIL, 2015b). 

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), em 2008, 

além de evidenciar os principais fatores de morbimortalidade explicita o 

reconhecimento de determinantes sociais que resultam na vulnerabilidade da 

população masculina as causas externas. Um dos principais objetivos desta Política 

é promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão 

da realidade singular masculina nos seus diversos contextos (BRASIL, 2008a). 

 

Em 2011, o Brasil assumiu o compromisso junto à OMS de reduzir pela metade o 

número de ocorrências de acidentes de trânsito entre os anos de 2011 - 2020. Os 

Ministérios da Saúde e das Cidades aderiram ao Plano de Ação da Década de 

Segurança no Trânsito 2011-2020 da OMS, instituindo o Pacto Nacional pela 

Redução dos Acidentes no Trânsito (WHO, 2011a). 

 

O plano de ação recomendado para a década de 2011 – 2020 é articulado em torno 

de cinco pilares: Gestão da segurança do trânsito; infraestrutura adequado, 

mobilidade e o caráter protetor das redes viárias em relação a todos os usuários, 

particularmente os mais vulneráveis; veículos mais seguros; desenvolvimento de 

programas completos para melhorar o comportamento do usuário do trânsito e; 

atendimento às vítimas de forma emergencial e adequado (WHO, 2011a). 

 

O Projeto Vida no Trânsito (PVNT) representa uma estratégia dentro do conjunto de 

intervenções integrantes do Plano de Ação da Década de Segurança no Trânsito 

2011-2020 e é parte da iniciativa internacional denominada “Road Safety in Ten 

Countries” (RS 10). A RS 10 está presente em dez países (Federação Russa, China, 
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Turquia, Egito, Vietnam, Camboja, Índia, Quênia, México e Brasil) que respondem 

por aproximadamente 600 mil mortes no trânsito por ano, e foram convidados a 

participar do PVNT visando à redução desse quadro de morbimortalidade no trânsito 

(WHO, 2011b).  

 

Em relação às legislações, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é considerado um 

marco na legislação brasileira de trânsito, criado pela Lei n.º 9.503 / 1998, possui 

341 artigos e no Capítulo XIX, que se refere aos crimes cometidos no trânsito, aplica 

as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal conferindo 

penalidades que variam desde a suspensão ou proibição de se obter a habilitação 

até, dependendo do crime, reclusão de até 10 anos (BRASIL, 2008b).  

 

No artigo 165, do CTB, inicialmente, era proibido dirigir sobre influência de bebidas 

alcoólicas, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue. Porém, em 2008 

a Lei n.º 11.705/ 2008, conhecida popularmente como "Lei Seca", alterou esse artigo 

a fim de reduzir o nível tolerado de álcool no sangue pelos condutores dos veículos 

a nível zero decigramas por litro através da introdução de dispositivos legais 

(BRASIL, 2008c). 

 

A Figura 1 mostra, resumidamente, a representação esquemática da evolução das 

Políticas de Saúde e das legislações para a redução da morbimortalidade dos 

acidentes de trânsito no Brasil. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
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Figura 1 – Representação esquemática da evolução das Políticas de Saúde e das 
legislações para a redução da morbimortalidade dos acidentes de trânsito no Brasil. 
Fonte: Elaborada pela autora, 2016 

 

3.2 Gestão e Políticas dos serviços de saúde 

 

Para o fortalecimento do sistema de saúde é necessário articular os processos 

decisórios, identificar as fragilidades e potencialidades das estratégias de integração 

adotadas e favorecer a estruturação de mecanismos inovadores. Portanto, a gestão 

dos sistemas de saúde é transversalizada por processos permanentes de decisão e 

de avaliação (CHAVES; TANAKA, 2012) e utiliza meios que possibilitem concretizar 

os princípios de organização da política (PAIM; TEIXEIRA, 2006). 

 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema federativo com 

participação das três esferas de governo (níveis federal, estadual e municipal), com 

características universais e gratuitas, descentralizada e uma gestão compartilhada 

entre os gestores das comissões intergestoras. Há um mecanismo constitucional de 

controle público, através de conferências, de conselhos e de instituições de apoio, 

como o Ministério Público (MENDES, 2002). 
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A descentralização surgiu como uma possibilidade de democratização do poder e 

essa associação (descentralização e democratização) assumiu um significado 

especial na América Latina, ganhando relevância na crítica aos governos e, 

particularmente, à gestão das políticas sociais (JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 

1997).  

 

É uma estratégia de transferência de poder para a periferia com o objetivo de 

reestruturar o aparelho estatal, tornando-o mais ágil e eficaz e democratizando a 

gestão através da criação de novas instâncias de poder e redefinindo as relações 

Estado/sociedade com a possibilidade de levar a decisão sobre as políticas sociais 

para o âmbito do município, para junto dos seus cidadãos (JUNQUEIRA, 1998). 

 

Nos regimes federativos, a descentralização objetiva o fortalecimento das 

capacidades de cada ente governamental para executar as novas funções e interagir 

com as executadas pelas demais esferas (autonomia e interdependência). É o meio 

de evitar a fragmentação, a rigidez burocrática e a evasão de responsabilidades 

(GUIMARÃES; GIOVANELLA, 2004), assumindo valores políticos como a 

universalização, a eqüidade, o controle social. A utilização da descentralização como 

uma estratégia de inclusão social (JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 1997). 

 

A municipalização, como um processo de descentralização, contribui para a 

melhoria da eficácia da gestão pública das políticas sociais e para a reconfiguração 

progressiva do Estado, que passa pela explicitação da missão e reformulação do 

seu aparato organizacional (JUNQUEIRA, 1998). 

 

A gestão pública, de uma maneira geral, está voltada para a proteção da 

coletividade e utiliza as políticas sociais (abrangem as áreas da saúde, previdência, 

assistência social, educação e habitação) como forma concreta de agir diretamente 

na realidade social. Portanto a política social apresenta uma dinâmica multifacetada 

e inclui a distribuição de recursos e oportunidade, promoção de igualdade e dos 

direitos de cidadania e a afirmação de valores humanos como ideais a serem 
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tomados como referência para a organização das sociedades (FLEURY; 

OUVERNEY, 2012). 

 

Os gestores inserem-se nos processos decisórios de uma política desde o 

planejamento até a avaliação. O planejamento coordena um conjunto de ações que 

visa à consecução de um determinado objetivo (PAIM; TEIXEIRA, 2006) e o seu 

processo implica em formulação de uma política, que identifique os problemas 

prioritários, e na elaboração de um Plano desenvolvido nas três esferas de gestão 

(TEIXEIRA; VILASBÔAS; JESUS, 2010). 

 

O plano de saúde inicia-se pela Análise de Situação de Saúde (ASIS) que 

corresponde à identificação, descrição, priorização e explicação dos problemas de 

saúde (TEIXEIRA, 2001). É um processo analítico-sintético que permite caracterizar, 

medir e explicar o perfil de saúde-doença de uma população e objetiva produzir 

informação e conhecimento útil para orientar a ação em saúde coletiva (OPAS, 

1999). 

 

E a partir da análise das condições de saúde e a identificação dos problemas 

prioritários da população, a organização (como o Estado) oferta uma resposta social 

(ação ou omissão) em forma de políticas de saúde. Políticas de saúde abrangem 

questões relativas ao poder em saúde (Politics), bem como as que se referem ao 

estabelecimento de diretrizes, planos e programas de saúde (Policy) (PAIM; 

TEIXEIRA, 2006).  

 

As políticas de saúde, suas estratégias, instrumentos e planos não se limitam 

somente ao campo da saúde, perpassam pelos outros aspectos da dinâmica social 

como político, econômico e cultural, e consequentemente, cumprem vários outros 

papéis, além de resolver um problema de saúde (FLEURY; OUVERNEY, 2012). 

 

A inclusão da violência na agenda de políticas de saúde coincide com o término da 

ditadura militar e os movimentos sociais pela democratização, as instituições de 

direito e a forte pressão de algumas entidades não-governamentais e organizações 
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internacionais, com poder de influenciar o debate nacional, foram fundamentais para 

tornar a violência social uma questão pública (MINAYO, 2007). 

 

3.3 Redes de Atenção à Saúde 

 

O sistema de saúde deve ser reconhecido na perspectiva do todo e na relação entre 

as suas partes, onde surjam as potencialidades individuais e as diversidades, com a 

proposta de identificar as determinações sociais dos problemas emergentes nos 

diversos grupos populacionais de um território e na busca de soluções, não apenas 

no âmbito de uma política, mas de maneira integrada (JUNQUEIRA, 1998). A 

interação entre as diversas partes (ações setoriais) constitui o que se denomina de 

intersetorialidade. 

 

A Intersetorialidade é entendida como a articulação de saberes e experiências 

setoriais no planejamento, na realização e avaliação de ações, com o objetivo de 

alcançar resultados integrados em situações complexas, com cooperação no 

desenvolvimento social (JUNQUEIRA, 2000).  

 

Para Inojosa (2001) o trabalho intersetorial implica mais do que justapor ou compor 

projetos que continuam sendo formulados e realizados setorialmente, ou seja, 

confundir os conjuntos de projetos que eventualmente estabelecem algum diálogo 

na hora da formulação ou da avaliação. Na perspectiva da intersetorialidade, o plano 

faz parte de um processo permanente, que começa com a análise de situação, 

passa por escolhas estratégicas e acordos, de modo participativo, além de 

preocupar com os resultados e com os impactos. 

 

Nesse contexto, os conceitos de intersetorialidade e descentralização completam-se, 

na medida em que este é a transferência do poder de decisão para as instâncias 

mais próximas e permeáveis à influência dos cidadãos e àquela refere ao 

atendimento das necessidades e expectativas desses mesmos cidadãos de forma 

sinérgica e integrada (em forma de redes) e determina uma nova forma para a 
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gestão das políticas públicas locais (JUNQUEIRA, 1998; JUNQUEIRA; INOJOSA; 

KOMATSU, 1997). 

 

Essa realidade complexa e autoproduzida não apenas integra as políticas sociais, 

mas as transcende, para formular uma nova prática, a percepção do todo como uma 

rede de relações, o que torna o pensar em termos de redes uma característica-

chave do pensamento sistêmico (JUNQUEIRA, 2000). 

 

Rede é um sistema de nós interligado, ou seja, um emaranhado de relações 

humanas para decidir através da observação empírica a transformação da 

organização e das práticas sociais (CASTELLS, CARDOSO, 1999). O termo sugere 

a idéia de articulação, conexão, vínculos, ações complementares, relações 

horizontais entre parceiros e interdependência de serviços (BOURGUIGNON, 2001). 

 

As redes surgem das relações sociais entre organizações e atores sociais que 

apropriam do conhecimento dos problemas sociais, compartilham objetivos para 

orientar a ação, respeitando a autonomia e as diferenças de cada membro e, assim, 

entendem a realidade (JUNQUEIRA, 2000). 

 

Então, as redes sociais são formadas a partir do momento que, os autores de cada 

setor, se juntam de maneira informal (como uma teia de interações entre os sujeitos 

em ações e sem qualquer tributo hierárquico) constituindo uma trama para atender 

interesses e afinidades em comum e contam com o dinamismo das alianças para 

alcançar o objetivo pragmático (BRAGA, 2006).  

 

É uma forma alternativa para a ação social, já que a atuação isolada das instituições 

tem freqüentemente apresentado uma péssima relação de custo/benefício ou não 

tem conseguido alcançar objetivos mais amplos (INOJOSA, 1999). 

 

Mendes (2010) realizou uma análise dos sistemas de atenção à saúde, numa 

perspectiva internacional, e o resultado mostra que os sistemas são fragmentados, 

voltados para atenção às condições agudas e às agudizações de condições 
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crônicas. No Brasil, percebe-se que o foco é nas condições agudas, há falta de 

comunicação entre os três níveis de atenção (Atenção Primária, Secundária e 

Terciária de Saúde), inexistência da continuidade da atenção, ênfase relativa nas 

intervenções curativas e reabilitadoras, atenção centrada no cuidado profissional, 

especialmente no médico, e o financiamento por procedimentos.  

 

Esse descompasso configura a crise do sistema público de saúde que será 

superada com a substituição do sistema fragmentado pelas RAS (Redes de Atenção 

à Saúde) (MENDES, 2012). 

 

Nessas circunstâncias, foi publicada a Portaria nº 4.279/2010 que estabelece 

diretrizes para organização das RAS, no âmbito do SUS, e reforçado pelo Decreto nº 

7.508/2011, que regulamenta artigos da Lei nº 8.080/1990, onde as RAS estarão 

compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em 

consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestores, as quais 

pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde 

integrados em redes de Atenção à Saúde (BRASIL, 2014). 

 

Mendes (2011) conceitua RAS como: 

 

Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, 
vinculados entre si por uma missão única, por objetivos 
comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que 
permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à 
saúde – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo 
certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com 
equidade – e com responsabilidades sanitárias e econômicas e 
gerando valor para a população (Mendes, 2011, p. 82). 

 

A RAS caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de 

atenção com a APS (Atenção Primária de Saúde), como primeiro nível de atenção, 

com o objetivo de promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde 

com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 



34 

 

 

 

humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de 

acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica (BRASIL, 2010).  

 

A APS é o principal articulador de atenção, o qual exerce seu papel de centro de 

comunicação e coordenador do cuidado nas redes de atenção às condições 

crônicas (MENDES, 2010). 

 

Nas redes de atenção às urgências/emergências (às condições agudas), a APS 

desloca-se do centro para periferia e constitui um importante ponto de atenção à 

saúde, mas sem cumprir a função de coordenação dos fluxos e contrafluxos dessas 

redes. Nesse caso, a regulação deve ser feita pelo complexo regulador com um 

médico na ponta desse sistema, já que a rede de atenção às urgências/emergências 

é focada nos pontos de atenção secundária ambulatorial, hospitalar e no sistema de 

transporte (MENDES, 2012). 

 

A regulação da atenção à saúde como ferramenta promotora de equidade, 

acessibilidade e de integralidade, é responsável por disponibilizar, nos casos de 

internação, os leitos referenciados na medida da gravidade/emergência do 

problema, da complexidade tecnológica e da resposta exigida (GAWRYSZEWSKI; 

OLIVEIRA; GOMES, 2012). 

 

A regulação assistencial promove a equidade do acesso aos serviços de saúde, 

garantindo a integralidade da assistência e permitindo ajustar a oferta assistencial 

disponível às necessidades imediatas do cidadão, de forma equânime, ordenada, 

oportuna e racional (VILARINS; SHIMIZUI; GUTIERREZ, 2012). 

 

Os Complexos Reguladores consistem numa organização do conjunto de ações da 

regulação do Acesso à Assistência, composto por uma ou mais Centrais de 

Regulação, que compreendem toda a ação por meio do processo regulatório. As 

Centrais de Regulação atuam em áreas assistenciais interrelacionadas como a 

assistência pré-hospitalar e inter-hospitalar de urgência, as internações, além das 
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consultas e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade (BRASIL, 

2006b). 

 

3.3.1 Rede de Atenção às vítimas de Acidentes de Trânsito 

  

Com aumento, nos últimos anos, da violência e acidentes tornou-se imprescindível a 

necessidade de organização e estruturação das redes assistenciais na área de 

urgência e emergência, visando à manutenção da vida e à minimização de seqüelas. 

 

A Portaria nº 936/2004 aprova a estruturação da Rede Nacional de PVPS, com o 

objetivo de articular a gestão e as ações do Departamento de Ações Programáticas 

com os Núcleos de PVPS nos níveis Estaduais e Municipais e do Distrito Federal, 

com objetivos de promover a articulação da gestão de conhecimento, implementar a 

troca de experiências de gestão e formulações de políticas públicas intersetoriais e 

intra-setoriais (BRASIL, 2004). 

 

Em 2010, o MS publicou a Portaria nº 4.279 que estabelece diretrizes para 

organização das RAS, no âmbito do SUS, e reforçado pelo Decreto nº 7.508/2011, 

que regulamenta artigos da Lei nº 8.080/1990, onde as RAS estão compreendidas 

no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com 

diretrizes pactuadas nas comissões intergestores, as quais pactuarão a organização 

e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de Atenção 

à Saúde (BRASIL, 2014). 

 

A partir do referencial dessa portaria, foram discutidas no Grupo Técnico de Atenção 

(GTA) e pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as temáticas das 

RAS. A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) está entre as 

temáticas que se relaciona com os acidentes de trânsito. 

 

A Portaria Ministerial nº 1600/2011, reformula a Política Nacional de Atenção às 

Urgências e institui a RUE, com o objetivo de articular e integrar todos os 

equipamentos de saúde com a finalidade de ampliar e qualificar o acesso 
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humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/ emergência nos 

serviços de saúde, de forma ágil e oportuna (BRASIL, 2011).  

 

Do ponto de vista histórico, pode-se dizer que as preocupações com a assistência 

às urgências e emergências ocuparam a agenda pública das diferentes formas de 

organização da assistência hospitalar (BRASIL, 2015b). 

 

Com o aumento da sobrecarga de atendimentos nas portas hospitalares, em 

consequência do aumento das violências, dos acidentes e das doenças crônicas da 

rede básica, a atenção às urgências foi centrada na atenção hospitalar, na 

implantação das Centrais da Regulação Médica de Urgências e do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) (BRASIL, 2015b). 

 

Com a Portaria 1600/2011, a RUE é constituída pelos componentes de Vigilância em 

Saúde, Atenção Básica, SAMU 192 e suas Centrais de Regulação Médica das 

Urgências, Sala de Estabilização, Força Nacional de Saúde do SUS, Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas, 

Hospitalar e Atenção Domiciliar. 

 

Além dessa portaria, o MS aprova e institui a Linha de Cuidado ao Trauma na Rede 

de Atenção às Urgências e Emergências, Portaria nº 1.365/2013, com os objetivos 

principais de reduzir a morbimortalidade pelo trauma e desenvolver ações voltadas à 

vigilância e prevenção do trauma por meio de incentivo para implantação de núcleos 

de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde (PVPS) e projetos de prevenção 

relacionados ao trauma (BRASIL, 2013a). 

 

3.4 Fatores de Risco para os Acidentes de Trânsito  

 

Os fatores que interferem na ocorrência dos acidentes de trânsito são numerosos e 

interdependentes, que envolvem, implícita ou explicitamente, o homem, o veículo, a 

via e meio ambiente, torna-se complexo para sua análise. O estudo desses fatores é 

necessário para compreender e melhor intervir nos acidentes de trânsito, já que uma 
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combinação entre eles pode aumentar a probabilidade de ocorrência de acidentes 

de forma diferenciada em determinados locais (ALMEIDA et al, 2013). 

 

William Haddon desenvolveu uma matriz onde identifica os fatores de risco para as 

lesões causadas pelo trânsito. É uma ferramenta analítica que auxilia a identificar 

todos os fatores associados a uma colisão denominada de Matriz de Haddon. As 

fases da matriz são distintas e dividem de acordo com o tempo em que ocorreu 

como antes, durante e após a colisão, os quais podem ser analisados 

sistematicamente para os fatores homem, veículo, via e ambiente, conforme a figura 

abaixo (OMS, 2011).  

 

 
Figura 2 – A Matriz de Haddon 
Fonte: OMS, 2011. 

 

Para a fase antes da colisão, é necessário selecionar todas as medidas que 

previnam a ocorrência da colisão como uso de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, 

doenças agudas ou preexistentes e o estado mental da vítima. A fase da colisão 

está associada as medidas que previnam a ocorrência da lesão ou reduzam a sua 

severidade, caso ela ocorra. Por fim, a fase após a colisão onde é necessário ter o 

entendimento da biomecânica do trauma, o índice de suspeitas a respeito das 

lesões e a boa avaliação que são cruciais para a evolução da vítima (NAEMT, 2012). 
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O Relatório mundial sobre prevenção de lesões causadas pelo trânsito (2011) dividiu 

os fatores de risco em quatro grandes grupos, obedecendo a Matriz de Haddon: 

 

3.4.1 Fatores que influenciam na exposição ao risco 

 

Um dos principais fatores contribuintes para o aumento global das colisões no 

trânsito é o crescente número de veículos. A questão não está somente no 

crescimento em número da frota ou no aumento da exposição ao risco, mas também 

em como garantir que medidas apropriadas de segurança no trânsito acompanhem 

esse crescimento, que geralmente acontecem, sem planejamento. 

 

O crescimento do tráfego de pedestres, principalmente pela população idosa, e de 

ciclistas, o qual não vem acompanhado por melhorias nas instalações das vias, e 

isso reflete na sua vulnerabilidade inerente e demonstra a importância de oferecer 

trajetos curtos, rede viária e transportes públicos seguros e adequados. 

 

O planejamento referente ao transporte, rede viária e ao uso do solo têm efeitos 

significativos sobre a saúde pública por afetar a quantidade de poluição atmosférica 

emitida por veículos, o grau de atividade física realizada, e o volume de colisões e 

lesões causadas pelo trânsito.  

 

Na ausência de planejamento do uso do solo, as atividades residenciais, comerciais 

e industriais irão evoluir de forma desordenada e o trânsito responderá de modo 

semelhante para atender as necessidades. O trânsito produzirá fluxos intensos, 

veículos capazes de desenvolver altas velocidades compartilhando espaço com 

pedestres e vias não projetadas para suportar o fluxo. 

 

O desenvolvimento de uma rede viária ou de outras formas de transporte, como o 

ferroviário, influencia vários fatores como atividade econômica, preços das 

propriedades, poluição atmosférica e sonora, exclusão social, criminalidade e da 

saúde, além de longos períodos de tempo gastos em viagens diárias ao trabalho e 

ao sedentarismo que degradam a qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade. 
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3.4.2 Fatores que influenciam na ocorrência da colisão 

 

A velocidade dos veículos é algo central no problema das lesões causadas pelo 

trânsito, influencia tanto no risco como na consequência da colisão, e é diretamente 

proporcional ao risco da colisão (o risco da colisão aumenta à medida que a 

velocidade aumenta).  

 

Os condutores escolhem a velocidade influenciada por uma série de fatores como 

fatores relacionados ao condutor (idade, sexo, taxa de alcoolemia no sangue, 

número de pessoas no veículo), relacionados à via e ao veículo (traçado e estado da 

via, potência do veículo, velocidade máxima) e fatores relacionados ao trânsito e 

entorno viário (densidade e composição do tráfego, velocidade predominante, 

condições climáticas). 

 

O efeito do álcool na direção veicular e uso de telefones celulares pode afetar 

negativamente o desempenho do condutor tanto nas habilidades em manter o curso 

normal na via como nas percepções e tomada de decisões. O uso de bebidas 

alcoólicas influencia tanto o risco de colisão na via como na severidade das lesões 

resultantes. 

 

Os jovens (população masculina com idade entre 16 a 29 anos), trabalhadores 

noturno ou de longas jornadas de trabalho com horários irregulares e pessoas com 

síndrome da apneia do sono ou narcolepsia não tratada, são os grupos que 

possuem alto risco de colisão fatal ou lesões graves devido à fadiga ou sonolência 

que está associada às viagens de longa distância, à privação de sono e às 

alterações no ritmo circadiano. 

 

As características da rede viária influenciam no risco de colisões por determinar a 

forma como os usuários percebem o ambiente que indicam para esses usuários, por 

meio de sinais e controles do tráfego, como eles devem agir. As medidas de gestão 
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de tráfego e de engenharia de segurança no trânsito têm influência no 

comportamento humano, que podem induzir o condutor ao erro ou quando, 

simplesmente, não realiza melhoria física que pudesse reduzir as chances de uma 

colisão. 

 

Em muitos lugares, existem poucas vias com iluminação adequada, enquanto a 

maioria não tem iluminação nenhuma, isso é considerado um problema grave e 

freqüente. Nas ruas, os pedestres e os veículos ficam, praticamente, invisíveis, as 

bicicletas e outros veículos não possuem luzes ou refletores e os espaços viários 

são compartilhados com usuários que se movem rapidamente e outros que se 

deslocam com lentidão. 

 

3.4.3 Fatores que influenciam na severidade da colisão 

 

Em países desenvolvidos a resistência ao choque de veículos particulares e a 

segurança de seus ocupantes melhorou consideravelmente, embora ainda exista 

significativa lacuna a ser preenchida. Já países em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos, a regulação de normas de segurança para veículos não é 

sistemática e os avanços obtidos na engenharia veicular apresentados nos países 

desenvolvidos não são tidos como itens obrigatórios nos países em desenvolvimento 

e subdesenvolvidos.  

 

A maioria das vítimas dos acidentes de trânsito envolve pedestres, ciclistas, 

motociclistas ou passageiros de ônibus e caminhões e ainda não existem, até o 

momento, requisitos obrigatórios para a proteção desses usuários mais vulneráveis. 

 

Aos caminhões, principalmente em áreas rurais, transportam passageiros na parte 

traseira que, em geral, estão abertas, trazendo risco de ejeção e queda dos 

ocupantes. Além disso, os indivíduos obtêm os caminhões e ônibus que já foram 

utilizados e que oferecem baixa resistência, apresentam baixa estabilidade a 

colisões e não apresentam recursos de proteção como dispositivos de segurança. 

 



41 

 

 

 

A não utilização ou a utilização incorreta dos dispositivos de segurança como 

capacetes, cinto de segurança e dispositivo de retenção para o transporte de 

crianças influenciam drasticamente na severidade da colisão. 

 

3.4.4 Fatores que influenciam no resultado da lesão após a colisão 

 

Os fatores que influenciam nas lesões após a colisão são medidas adotadas pelas 

próprias vítimas ou, mais frequentemente, por outras pessoas que se encontram no 

local onde ocorreu a colisão, acesso ao atendimento médico de emergência, auxílio 

prestado pelos socorristas dos serviços de emergência rápido e adequado, 

atendimento no hospital e o atendimento psicossocial para reabilitação. 

 

Após a colisão, o pior evento possível após um trauma é o óbito da vítima, o qual 

pode ocorrer em etapas. A primeira acontece em segundos ou minutos após a lesão, 

provocado por traumatismo da aorta, coração, medula, tronco cerebral ou por 

insuficiência respiratória aguda e acontecem mesmo com o pronto atendimento 

médico; a segunda ocorre em algumas horas após o trauma e é decorrente de 

hemorragias e de lesões do sistema nervoso central e a terceira fase ocorre após 24 

horas, em decorrência da falência de múltiplos órgãos e por infecção (SIMÕES et al, 

2012). 

 

Adams Cowley, fundador de um dos primeiros centros de traumas dos Estados 

Unidos, percebeu em seu estudo que as vítimas que receberam tratamento precoce 

das lesões após colisão, tiveram um índice de sobrevivência maior do que aqueles 

que passaram por atraso no atendimento. Foi percebido que, quando o tratamento é 

realizado precocemente, ocorre a preservação da capacidade do corpo em produzir 

energia, manutenção das funções dos órgãos com a oxigenação e perfusão e 

denominou esse evento de “Hora de Ouro” (NAEMT, 2012).  

 

Nesse sentido, o atendimento pré-hospitalar na hora adequada influencia 

diretamente na sobrevida da segunda e indiretamente na terceira etapa (SIMÕES et 

al, 2012). 
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3.5 Lesões Provocadas pelos Acidentes de Trânsito  

 

Na fase colisão, os traumas produzidos dependem do tipo de incidente (veículos 

envolvidos ou pessoas) e o mecanismo que gerou a lesão (cinemática do acidente) 

(INEM, 2012). 

 

3.5.1 Acidentes envolvendo pedestres 

 

- Vítimas adultas: o impacto inicial ocorre nas pernas ou ao nível das coxas, o tronco 

da vítima gira na direção do capot do veículo e poderá embater no pára-brisa, a 

vítima cai do veículo para o solo, habitualmente, de cabeça e com eventual lesão 

cervical associada. As lesões resultantes por veículos de automóveis variam de 

acordo com a altura da vítima e a altura do veículo. 

 

- Vítimas crianças: o impacto inicial ocorre quando o veículo atinge as crianças na 

extremidade superior das coxas ou pelve, a cabeça e a face embatem no capot e a 

vítima pode ser embalroada e arrastada pelo veículo. 

 

3.5.2 Tipos de acidentes envolvendo motocicletas  

 

- Impacto frontal: essa colisão faz o motociclista parar e, no momento do impacto, a 

moto projete-se para frente e a vítima é jogada contra o guiador e podem resultar em 

lesões no crânio, tórax, abdômen, pelve, dependendo exclusivamente de qual 

posição anatômica embate no guiador. Além disso, pode resultar em outras lesões 

na sequência da ejeção do motociclista. 

 

- Impacto angular: o motociclista embate num objeto de um determinado ângulo e, 

em seguida, é esmagado entre a moto e o objeto. Podem ocorrer lesões nas 

extremidades superior, inferior e lesões nos órgãos abdominais. 

 

- Ejeção: dado a ausência de dispositivos de contenção, o motociclista na sequência 

do impacto pode ser ejetado e, continuará em vôo até que a cabeça, os braços, o 



43 

 

 

 

tórax, o abdômen ou as pernas embatam em outro objeto, quer seja um veículo, um 

poste ou o asfalto. 

 

3.5.3 Tipos de acidentes envolvendo veículos de automóveis  

 

- Impacto frontal: quanto maior a intrusão no chassi, maior a velocidade no momento 

do impacto e mais elevada será a probabilidade dos ocupantes terem sofrido lesões.  

 

Nesse impacto, podem ocorrer duas possibilidades, ou o corpo das vítimas é 

projetado sobre o volante, a cabeça adianta e projeta para o pára-brisas e, 

consequentemente, a coluna cervical é o segmento com menor grau de proteção, ou 

o corpo move-se para frente e para baixo, em direção ao tablier e produz lesões nos 

membros inferiores. 

 

- Impacto traseiro: ocorre quando um veículo que se move lentamente ou que está 

mobilizado (veículo alvo) é atingido por trás por um veículo que se move a uma 

velocidade elevada (veículo bala).  

 

Nessa colisão, quanto maior a diferença de velocidades no momento do impacto 

maior será a gravidade das lesões, o corpo da vítima tem aceleração contra o banco 

e se o apoio da cabeça estiver incorretamente posicionado, abaixo da região 

occipital, resultará na hiperextensão da coluna cervical. 

 

- Impacto lateral: o veículo alvo é acelerado na direção da força criado pelo veículo 

bala, o ocupante do veículo pode sofrer lesões na sequência da aceleração lateral. À 

medida que o habitáculo é invadido pela projeção da porta, o ocupante mais próximo 

produzirá mais lesões que aquele que estiver mais afastado e cinco regiões podem 

sofrer com impacto como, por exemplo, clavícula, tórax, abdômen, pelve, pescoço e 

crânio. 

 

- Impacto rotacional: resulta na combinação das lesões verificadas no impacto frontal 

e lateral, as lesões graves são produzidas no ocupante mais próximo do ponto. 
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- Capotamento: a vítima sofre diversos impactos, de diferentes ângulos e mesmo 

que fazem uso de dispositivos de contenção, os órgãos internos são submetidos a 

forças de laceração e lesões graves. E os que não utilizam dispositivos de 

contenção, na maioria das vezes, são ejetados para fora do veículo. 

 

3.4.4 Sistemas de Proteção e Restrição dos Ocupantes 

 

- Cintos de segurança: o cinto adequadamente colocado se localiza abaixo da crista 

ilíaca anterossuperior de cada lado, acima do fêmur. A pressão do impacto é 

absorvida pela pelve e pelo tórax que resulta em nenhuma ou em poucas lesões 

graves. O cinto usado inadequadamente pode não proteger contra a colisão e pode 

até provocar lesão, como as lesões de órgãos intra-abdominais parenquimatosos 

(baço, fígado e pâncreas) pela compressão entre o cinto de segurança e a parede 

abdominal posterior. 

 

- Uso de dispositivos de retenção para o transporte de crianças: funcionam da 

mesma maneira que os cintos de segurança para adultos. 

 

- Airbags: devem sempre ser usados em combinação com cintos de segurança para 

oferecer proteção máxima. Amortecem o movimento para frente, porém desinflam 

rapidamente após a colisão, não sendo eficientes em impactos múltiplos ou em 

colisões posteriores. 

 

-Capacetes: é capaz de absorver grande parte do impacto e reduz a lesão de face, 

crânio e cérebro (os traumatismo cranioencefálicos são grande causa de morte, 

lesão e incapacitação), mas oferece pouca proteção para a coluna cervical. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Caracteriza-se como estudo descritivo, de corte transversal, e com abordagem 

quantitativa. A população estudada foi constituída por vítimas acometidas por 

acidentes de trânsito e que tiveram o seu primeiro atendimento nas unidades de 

serviço de urgência e emergência selecionadas, em Goiânia – GO.  

 

4.2 Local do Estudo 

 

O Estado de Goiás está dividido em cinco macrorregiões: Nordeste, Centro-Oeste, 

Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste. Essas macrorregiões estão subdivididas em 16 

regiões de saúde com 15 regionais, cada uma delas possui um município sede de 

Regional de Saúde, representando a Secretaria de Estado da Saúde, ou seja, é uma 

forma dos municípios distantes terem, mais próximo de si, o governo estadual na 

área da Saúde. 

 

Como o estado de Goiás é dividido em cinco macrorregiões, foi estabelecido um 

plano para Rede de Urgência e Emergência para cada macrorregião, incluindo a 

região metropolitana de Goiânia. 

 

Na macrorregião Nordeste o encaminhamento de pacientes de 

urgências/emergências com maior nível de complexidade, predominantemente, não 

se dá para os municípios de Goiânia ou Anápolis, conforme pactuado nas Redes de 

Alta Complexidade e na Programação Pactuada Integrada (PPI). O encaminhamento 

é realizado para Brasília devido à contiguidade de alguns municípios com Brasília e 

pela resolubilidade da capital Federal. 

 

Na macrorregião Centro – Norte, todos os outros municípios são pequeno porte, 

somente Anápolis possui população acima de 100 mil habitantes e é a referencia 

macrorregional. Porém, para a grande maioria dos municípios da macrorregião a 
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distância da referência é a mesma a ser percorrido até Goiânia, o que contribui para 

o encaminhamento das urgências mais graves para a capital. 

 

Na macrorregião Centro – Oeste, as distâncias dos municípios é 78 km 

(quilômetros) para as referências regionais e 212 km para a referência 

macrorregional. Então, os pacientes podem ser encaminhados tanto para os pólos 

regionais quanto para Goiânia. 

 

A macrorregião Centro – Sudeste, somente Aparecida de Goiânia possui 

população acima de 100 mil habitantes, então é a referencia macrorregional e 

concentra, em grande parte, a oferta da média e alta complexidade da macrorregião. 

É também onde se localiza o Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia 

(HUAPA), referência para o atendimento das urgências/emergências mais 

complexas. 

 

Na macrorregião Sudoeste é dividida em região Sudoeste I e região Sudoeste II. 

Na região Sudoeste I o município mais distante das referências regionais é Lagoa 

Santa a 198 km de Rio Verde e 253 km do Hospital de Urgência referência para a 

macrorregião e na região Sudoeste II, o município mais distante é Santa Rita do 

Araguaia, a média das distâncias entre município a referência Regional é de 115 km 

e referência macrorregional é de 252km. 

 

A Região Metropolitana de Goiânia é composta por duas regiões de saúde pelo 

Plano Diretor de Regionalização (PDR), a região Central e a região Centro Sul, o 

que corresponde 40% da população total do Estado de Goiás. 

 

Goiânia e Aparecida de Goiânia são municípios pólos da região metropolitana e 

concentra-se a maior oferta da média e alta complexidade disponível no estado, são 

referência natural para aproximadamente 70% da população do Estado de Goiás e 

em alguns serviços a referência é de 100%.  

 



47 

 

 

 

A Região Metropolitana possui dois Complexos Reguladores constituídos por 

Central de Regulação Médica das Urgências, Central de Regulação de Internação e 

Central Regional de Regulação Ambulatorial instalados nos municípios de Goiânia, 

com cobertura para a região Central e em Aparecida de Goiânia cobrindo os 

municípios da região Centro Sul. As Centrais Regionais de Regulação Médica das 

Urgências regulam o atendimento pré-hospitalar móvel e as transferências inter-

hospitalares de pacientes graves.  

 

O encaminhamento de pacientes com quadros de urgências/emergências de média 

e alta complexidade se dá para os municípios de Goiânia e de Aparecida de 

Goiânia, sedes de Complexos Reguladores Regionais com abrangência definida 

conforme região PDR, e os municípios do entorno do Distrito Federal, se dão para 

Brasília, conforme figura 3. 

 

  

Figura 3 – Fluxo de Internação Hospitalar de Atendimento às Urgências / 
Emergências, no Estado de Goiás, 2014. 
Fonte: DATASUS – SIH / Secretaria Estadual de Goiás / Superintendência Executiva (SES-
GO / SUPEX) 
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Pelo fluxo de atendimento às Urgências/Emergências, no Estado de Goiás, ser, 

principalmente, para a capital, o Ministério da Saúde (MS) selecionou o município 

em todos os anos em que o VIVA Inquérito foi realizado. 

 

As unidades de saúde do município foram selecionadas segundo critérios de 

referência para atendimento às causas externas, importância local na área de 

urgência/emergência, número de atendimentos realizados, complexidade e 

resolutividade do serviço, considerando a percepção da equipe técnica de cada 

secretaria de saúde, além de consulta ao CNES (Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde) e SIH/SUS. Estes serviços são denominados de 

sentinela por serem as principais portas de entrada para violências e acidentes nos 

municípios. 

 

4.3 Procedimento de Coleta de dados e Período do Estudo 

 

O Sistema VIVA foi implantado em 2006, com o objetivo analisar a tendência das 

violências e descrever o perfil das violências (interpessoais ou autoprovocadas) e 

dos acidentes (trânsito, quedas, queimaduras, dentre outros) (BRASIL, 2009). 

 

O VIVA possui dois componentes que possuem sistemas de informação próprios, 

permitem a entrada e analise dos dados obtidos:  

 

1) VIVA SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificações), que é 

formado pela vigilância contínua de violência e utiliza a Ficha de 

Notificação/Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras 

Violências. 

 

Deve ser notificado todo caso suspeito ou confirmado de violência 

doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, 

trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres 

e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, 

somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, 
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mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT 

(Lesbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis). 

 

2) VIVA Inquérito, sob a modalidade de inquérito sobre violências e acidentes em 

serviços sentinelas de urgência e emergência de municípios selecionados e utiliza a 

Ficha de Notificação de Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e 

Emergência. 

 

 

Figura 4 – Componentes do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. 
Fonte: BRASIL, 2013b. 
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Os dados gerados a partir da notificação da Ficha de Violência e Acidentes em 

Serviços Sentinelas de Urgências e Emergências – VIVA Inquérito são responsáveis 

por registrar, pontualmente, os acidentes e violências de menor gravidade atendidas 

nas unidades de emergência/urgência dos municípios. 

 

O Viva Inquérito era realizado, inicialmente, anual (2006 – 2007) e, a partir de 2007, 

passou a ser periódico, em 2009 (ANEXO I), 2011 (ANEXO II) e em 2014 (ANEXO 

III).  

 

As características gerais dos serviços de urgência e emergência, que ocorreram em 

2009, 2011 e 2014, no Brasil, estão descritos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Total de serviços de urgência e emergência, de atendimentos e de 

municípios selecionados participantes do VIVA Inquérito nos anos de 2009, 2011 e 
2014. 

 2009 2011 2014 

Serviços de 
urgência e 

emergência 
136 serviços  105 serviços 114 serviços 

Amostra 
54.531 

atendimentos 
47.455  

atendimentos 
50.377 

atendimentos 

Municípios 
selecionados 

23 capitais,  
Distrito Federal e 

24 municípios. 

25 capitais,  
Distrito Federal e  

11 municípios. 

24 capitais, Distrito 
Federal e 11 
municípios. 

Fonte: DATASUS 
 

 

O estudo utilizou-se da base de dado secundário do MS disponível para o município 

de Goiânia – GO e foram coletados nas unidades de saúde selecionadas (Quadro 2) 

no período de 30 dias consecutivos entre nos meses de setembro e outubro dos 

anos de 2009, 2011 e 2014, em turnos de 12 horas (turno diurno das 7h as 18h59 e 

noturnos das 19h as 6h59), selecionados mediante sorteio probabilístico, conforme a 

metodologia do MS. 
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Quadro 2 – Unidades de saúde de urgência / emergência selecionadas, em Goiânia, 

para a realização VIVA Inquérito nos anos de 2009, 2011 e 2014. 

ANO UNIDADES DE SAÚDE Total de 
Entrevista 

2009 

Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO 

1.516 Hospital Materno Infantil – HMI 

CAIS Novo Horizonte 

2011 

Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO 

1.167 Cais Jardim Curitiba 

CAIS Novo Horizonte 

2014 

Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO 

2.134 
Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia – CROF 

Cais Novo Mundo 

Cais Chácara do Governador 

 

 

4.4 Variáveis do estudo 

 

Nas Fichas de notificação do VIVA Inquérito no ano de 2009, 2011 e 2014 contem 

os tipos de ocorrência de acidentes como acidentes de trânsito, quedas, 

queimaduras, outros acidentes e, em 2014, foi incluído o acidente de consumo. Em 

relação aos tipos de violências, a ficha cita lesão autoprovocada, agressão/maus 

tratos/intervenção por agente legal público. 

 

O estudo utilizou-se os dados secundários dos acidentes de trânsito, em Goiânia – 

GO, e para facilitar o entendimento da descrição do perfil das vítimas por acidentes 

de trânsito, foram utilizadas as seguintes variáveis, conforme Quadro 3. 
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Quadro 3 – Variáveis utilizadas para direcionamento e caracterização das vítimas de 

trânsito, em Goiânia.  
BLOCOS VARIÁVEIS 

Características 
Sociodemográfica 

 Faixa Etária 

 Sexo 

 Escolaridade 

 Cor 

 Dia da Semana da Ocorrência 

Caracterização dos Acidentes 

 Outra parte envolvida 

 Tipo de Vítima 

 Meio de locomoção da Vítima 

 Utilização de EPI’s 

 Uso de bebidas alcoólicas 

Caracterização das lesões  Natureza da lesão 

 Parte do corpo atingida 

Evolução das Vítimas  Evolução na Emergência 

 

Em relação ao Uso de bebidas alcoólicas, o VIVA Inquérito considerou, nos três 

anos estudados, o uso de bebidas alcoólicas nas primeiras seis horas da ocorrência 

do acidente de trânsito. Os acidentes de trânsito ocorridos, em que a vítima utilizou 

bebidas alcoólicas, que ultrapassou as seis primeiras horas, não entraram no 

estudo. 

 

4.5 Análise dos Dados 

 

Os dados da pesquisa foram apresentados de forma descritivos e quantitativos, 

utilizado a planilha eletrônica do Excel 2007 do Microsoft Office para obtenção das 

freqüências absolutas e relativas, viabilizando a apresentação dos resultados, os 

quais foram categorizados e apresentados em forma de tabela e gráficos com 

números absolutos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em todos os anos estudados (2009, 2011 e 2014), nas unidades de 

emergência/urgência da capital de Goiás, foram atendidos, em média, 92,72% das 

ocorrências por tipo de acidentes (em média, 1.496 atendimentos por acidentes) e 

7,28% das ocorrências por tipo de violências (111 atendimentos por violências, em 

média). Estudos realizados em Vitória, Rio Branco, Palmas e estudo nacional, que 

utilizaram os dados do VIVA Inquérito, também obtiveram maior percentual por tipo 

de acidente comparado ao tipo de violência (LEGAY et al, 2012; MALTA et al, 2012). 

 

Em Goiânia, no ano de 2009, o inquérito VIVA entrevistou 1.516 vítimas de 

acidentes e violências e desses 1.408 foram vítimas por algum tipo de acidente 

(representava 92,87% do total); em 2011, tiveram um total de 1.167 vítimas 

atendidas nas unidades de emergência/urgência, os quais 1.059 casos (90,74%) 

foram vítimas de acidentes e em 2014, 2.134 indivíduos foram atendidos, dos quais 

2.022 vítimas (94,75% do total) de acidentes (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 – Distribuição de casos por tipo de acidentes e violências citado pela 

Ficha do VIVA Inquérito, segundo o ano, Goiânia, Goiás 
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De acordo com o Gráfico acima, no ano de 2009, tiveram 568 (representa 37,45% 

do total) vítimas de acidentes de trânsito, 515 (percentual de 33,95%) indivíduos 

foram vítimas de quedas, 315 (20,77%) entrevistados foram vítimas relacionadas 

com outros tipos de acidentes, 10 (0,67%) indivíduos foram vítimas de queimaduras, 

19 goianienses (1,24%) autoprovocaram lesões e 90 indivíduos (percentual de 

5,92% do total) foram vítimas de agressão ou maus tratos.  

 

Em 2011, tiveram 373 (representa 31,96% do total) vítimas de acidentes de trânsito, 

208 (percentual de 26,39%) indivíduos foram vítimas de quedas, 368 (31,53%) 

entrevistados foram vítimas relacionadas com outros tipos de acidentes, 10 (0,86%) 

indivíduos foram vítimas de queimaduras, 17 goianienses (1,46%) autoprovocaram 

lesões e 90 indivíduos (percentual de 7,80% do total) foram vítimas de agressão ou 

maus tratos. 

 

Ainda de acordo com o mesmo gráfico, no ano de 2014 tiveram 710 (representa 

33,25% do total) vítimas de acidentes de trânsito, 646 (percentual de 30,24%) 

indivíduos foram vítimas de quedas, 657 (30,76%) entrevistados foram vítimas 

relacionadas com outros tipos de acidentes, 09 (0,40%) indivíduos foram vítimas de 

queimaduras, 09 goianienses (0,40%) autoprovocaram lesões e 106 indivíduos 

(percentual de 4,95% do total) foram vítimas de agressão ou maus tratos. 

 

Dentre os grupos de acidentes que contem nas Fichas de Notificação de Violências 

e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, os acidentes de trânsito 

apresentaram grande expressão no município, por se destacar dentre os tipos de 

acidentes.  

 

No ano de 2009, para o grupo de acidentes, os acidentes de trânsitos apresentaram 

568 vítimas (40,34% do total das notificações), seguidos de quedas (36,58%) e 

outros acidentes (22,37%). Em 2011, foram 373 vítimas por acidentes de trânsitos 

(foram 35,22% dos atendimentos), seguidos de outros acidentes (34,75%) e quedas 

(29,08%), e em 2014, os acidente de trânsitos atingiram 710 indivíduos (exibiu 
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35,11% do total dos atendimentos dos acidentes) seguidos de quedas (31,95%) e 

outros acidentes (32,49%), conforme Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Distribuição de casos por tipo de acidentes citado pela Ficha do VIVA 
Inquérito, segundo o ano, Goiânia, Goiás 

 

Estudos realizados, que utilizaram o VIVA Inquérito como método, em Campinas – 

SP, as quedas foram mais representativos enquanto os acidentes de trânsito ficaram 

em segundo lugar (BELON et al, 2012); em Teresina – PA, os outros acidentes 

foram mais representativos seguido pelos acidentes de trânsito (PEDROSA et al, 

2012) e um estudo nacional, as quedas foram mais expressivos seguidos pelos 

acidentes de trânsito (NEVES et al, 2013). 

 

A quantidade de entrevistados vítimas de queimaduras ser relativamente baixa em 

comparação com os outros acidentes justifica-se por Goiânia ter centros de 

referência para esse tipo de vítima como Ambulatório Municipal de Queimados, 

Pronto-Socorro para Queimaduras e Hospital de Queimaduras.  

 

5.1 Caracterização das vítimas dos Acidentes de Trânsito  

 

As características das vítimas os acidentes de trânsito registrados pelo VIVA 

Inquérito, nas unidades de emergência/urgência em Goiânia, estão descritas na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Características das vítimas dos Acidentes de Trânsito, notificados pelo 

VIVA Inquérito, segundo o ano, Goiânia, Goiás 

Características 
2009 (n = 568)   2011 (n = 373)   2014 (n = 710) 

n %   n %   n % 

Faixa Etária 

0 - 9 anos 31 5.46 
 

27 7.24 
 

29 4.08 

10 - 19 anos 87 15.32 
 

65 17.43 
 

108 15.21 

20 - 39 anos 328 57.75 
 

203 54.42 
 

410 57.75 

40 - 59 anos 101 17.78 
 

70 18.77 
 

135 19.01 

60 anos ou mais 21 3.70 
 

8 2.14 
 

28 3.94 

Sexo 

Masculino 398 70.07 
 

270 72.39 
 

498 70.14 

Feminino 170 29.93 
 

103 27.61 
 

212 29.86 

Escolaridade (anos) 

0 a 4 anos 79 13.91 
 

70 18.77 
 

165 23.24 

5 a 8 anos 122 21.48 
 

98 26.27 
 

126 17.75 

9 a 11 anos 278 48.94 
 

164 43.97 
 

331 46.62 

> 12 anos 39 6.87 
 

28 7.51 
 

73 10.28 

Não se aplica 17 2.99 
 

8 2.14 
 

4 0.56 

Ignorada / SI* 33 5.81 
 

5 1.34 
 

11 1.55 

Cor 

Branca 195 34.33 
 

110 29.49 
 

179 25.21 

Preta 50 8.80 
 

31 8.31 
 

97 13.66 

Amarela 20 3.52 
 

4 1.07 
 

12 1.69 

Parda 302 53.17 
 

226 60.59 
 

421 59.30 

Indígena 0 0.00 
 

2 0.54 
 

1 0.14 

Ignorada / SI* 1 0.18 
 

0 0.00 
 

0 0.00 

Dia da Semana da Ocorrência 

Domingo 127 22.36 

 

103 27.61 

 

133 18.73 

Segunda 62 10.92 

 

21 5.63 

 

106 14.93 

Terça 59 10.39 

 

38 10.19 

 

76 10.70 

Quarta 71 12.50 

 

45 12.06 

 

92 12.96 

Quinta 57 10.04 

 

53 14.21 

 

87 12.25 

Sexta 79 13.91 

 

56 15.01 

 

109 15.35 

Sábado 112 19.72 

 

57 15.28 

 

107 15.07 

Ignorada / SI* 1 0.18   0 0.00   0 0.00 

*SI = Sem Informações. 
 

As vítimas são, na maioria, do sexo masculino, com porcentagem em média, dos 

três anos estudados, de 70,87% (388 indivíduos, em média) em relação a 29,13% 

(161 indivíduos, em média) para o sexo feminino.  
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A PNAISH como em vários estudos (MATOS; MARTINS, 2012; NETO et al, 2015; 

NERY et al, 2013) demonstra a vulnerabilidade do sexo masculino aos acidentes de 

trânsitos (explicado pelos fatores sociais e comportamentais – agressividade e 

impulsividade) e, acrescenta-se os agravantes como facilidade ao acesso as drogas 

ilícitas e pela permissividade das bebidas alcoólicas na sociedade. 

 

Em relação à faixa etária, percebe-se que mais da metade das vítimas possuíam 

idade entre 20 a 39 anos (média de 56,64%), seguidos das idades de 40 a 59 anos 

(média de 18,52%) e 10 a 19 anos (média de 15,99%).  

 

Comportamento de risco que está atrelado, intrinsecamente, à faixa etária 

(adolescentes e adultos jovens), principalmente quanto a violações das leis de 

trânsito, pela inexperiência no trânsito, pelo prazer em experimentar sensações de 

risco, pela autoconfiança que, podem originar acidente e, consequentemente, 

preocupação com os APVPs, lesões temporárias e permanentes (NERY et al, 2013; 

TAVARES; COELHO; LEITE, 2014). 

 

A variável escolaridade predominaram naquelas vítimas que tiveram entre 9 e 11 

anos de estudos, nos três anos considerados. Em seguida, apareceram aqueles que 

tiveram de 5 a 8 anos, no ano de 2009 e 2011 e, em 2014, as vítimas que se 

consideraram analfabetos ou com até quatro anos de estudo. 

 

Alguns estudos estão convergente com este estudo como realizado pela PNS 

(Pesquisa Nacional de Saúde) (MALTA et al., 2016) e estudo realizado em Belo 

Horizonte (PAIXAO et al., 2015). 

 

No que se refere à cor da pele, as vítimas não-branca destacaram-se em detrimento 

das vítimas de cor branca. No ano de 2009, foram 352 (representa 61,97%) 

acidentados por acidente de trânsito de cor preta/parda, em 2011, foram 257 (68,90 

vítimas) e em 2014 notificaram 518 vítimas (72,96% do total). 
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A associação entre os fatores cor da pele (que apresenta indivíduos pardos/pretos) e 

baixa oportunidade de emprego sugere a influência de fatores sociais, possíveis 

marcadores de posição social e econômica das vítimas, com suas raízes nos 

determinantes sociais da saúde, em um ambiente urbano de países com 

desigualdades sociais, decorrente do crescimento desordenado (PAIXAO et al, 

2015). As vítimas por possuírem menos renda acabam tendo um poder de compra 

menor e conseuentemente, aquisição de automóveis menos seguros e motos. 

 

Os acidentes de trânsito, em Goiânia, aconteceram, em sua maioria, nos finais de 

semana (sexta-feira, sábado e domingo) em todos os anos. Pesquisadores 

encontraram resultados semelhantes e relacionaram os acidentes aos horários da 

madrugada, ao uso de álcool e excesso de velocidade (ALMEIDA, 2013). 

 

Os resultados da caracterização das vítimas de acidentes de trânsito, em Goiânia, 

estão em consonância com outros estudos realizados no Brasil (SOARES et al, 

2012; CHAVES et al, 2015). 

 

Porém, percebe-se que na segunda-feira, em 2014, houve uma diferença percentual 

de 4,01% em relação ao ano de 2009 e uma diferença de 9,30% em relação ao ano 

de 2011.  

 

5.2 Caracterização dos Acidentes de Trânsitos Propriamente Dito 

 

As vítimas de acidentes de trânsito, registrados pelo VIVA Inquérito, notificados em 

Goiânia, tiveram a seguinte situação (Gráfico 4): 
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Gráfico 4 – Distribuição dos usuários da via confrontado com outra parte envolvida, 
segundo o ano, Goiânia, Goiás 
 

- Pedestres atropelados  

Em 2009, do total de 47 pedestres que foram atropelas, foi 25 foi por carros, 18 

motos, 1 por transporte coletivo, 1 por bicicletas e 2 sem informação. Em 2011, 

foram 30 pedestre dos quais 20 foram por automóveis, 6 por motos, 2 por ônibus do 

transporte coletivo, 1 objeto fixo e 1 sem informação e em 2014,os pedestres foram 

49 pessoas atropeladas, 24 por carros, 21 por motos, 2 coletivos, 1 bicicleta e 1 sem 

informação. 

 

- Vítima por motocicletas  

Em 2009, de um total de 356 vítimas, 173 vítimas colidiram com automóveis, 43 com 

outras motos, 7 colidiu com ônibus do transporte coletivo, 3 com bicicletas, 41 com 

objeto fixo, 9 com animais e 89 sem informação. Em 2011, de um total de 232 

indivíduos, 105 colidiu com o carro, 32 colidiu com motos, 1 bicicleta, 11 objeto fixo, 

5 atingiram um animal e 78 sem informação e em 2014, um total de 492 pessoas, 

217 bateram em outro carro, 57 bateram em outra motocicletas, 10 bateram em um 
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ônibus do transporte coletivo, 4 bateram em uma bicicleta, 41 bateu em um objeto 

fixo, 22 atingiram um animal e 141 sem informação. 

 

- Vítima por bicicletas 

No ano de 2009, foi um total de 76, dos quais 19 bateram em um automóvel, 6 

bateram em uma moto, 4 bateu em outra bicicleta, 8 bateu em outro objeto fixo, 1 

atingiu um animal e 38 sem informação. Em 2011, 54 pessoas foram vítimas de 

acidentes de trânsito, sendo que 7 vítimas colidiram com automóveis, 7 colidiram 

com a motos, 2 com bicicletas, 4 colidiram com objetos fixos, 1 animal e 33 sem 

informação e em 2014, um total de 64 pessoas, 17 bateram com outro carro, 9 bateu 

com motos, 2 bateu em um ônibus do transporte coletivo, 5 com objetos fixos e 31 

sem informação. 

 

- Vítima por automóveis   

Em 2009, do total de 61 vítimas, 28 bateu em outro automóvel, 3 bateu em outra 

moto, 5 bateram em um ônibus do transporte coletivo, 8 bateram em um objeto fixo, 

1 colidiram com um animal e 16 sem informação; em 2011, 19 bateu em outro carro, 

1 bateu na moto, 5 bateu em um objeto fixo e 16 sem informação e em 2014, 38 

bateram em outro carro, 5 bateu em outra moto, 2 bateu em um ônibus do transporte 

coletivo, 16 bateu em objeto fixo, 1 atingiu um animal e 15 sem informação. 

 

Os impactos dos veículos com objetos fixos (como árvores, postes) estão presentes 

fatores como velocidade excessiva, uso de bebidas alcoólicas, fadiga do condutor, 

mas também pode ser provocado pela visibilidade restrita devido a vias de Goiânia 

apresentarem iluminação inadequada ou a má localização desses objetos.  

 

A disparidade de tamanhos dos diferentes tipos de veículos é um grande fator de 

risco, especialmente em impactos entre motocicletas e caminhões de grande porte. 

A potência de um veículo de grande porte, sua massa, suas propriedades estruturais 

e geométricas aumentam em muito as taxas de mortalidade e morbidade no trânsito, 

quando comparado a uma colisão do mesmo tipo de veículo (OMS, 2011) 
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Em 2009, do total das vítimas dos acidentes de trânsito, 388 (o qual representa 

61,31%) foram condutores dos veículos, 131 casos (23,06%) as vítimas dos 

acidentes foram passageiros e 48 (8,45%) pessoas foram pedestres que se 

acidentaram no trânsito (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5 – Distribuição por tipo de vítima de acidentes de trânsito, por ano, 

segundo o sexo, Goiânia, Goiás 

 

Em 2011, 259 vítimas (69,44%) estavam dirigindo os veículos, 83 (22,25%) casos 

estavam como passageiros e 30 (8,04%) pessoas foram pedestres vítimas de 

acidentes. Em 2014, 515 (72,53%) foram condutores, 146 (20,56%) vítimas eram 

passageiros e 49 (6,90%) pessoas eram pedestres vítimas de acidentes. 

 

Esses resultados convergem com estudo realizado também em Goiânia o qual 

utilizou dados primários em um Hospital de Urgência (CAIXETA et al, 2010), bem 

como em estudos realizados com dados secundários (PNAD – Pesquisa Nacional 

por Amostra Domiciliares e PNS – Pesquisa Nacional de Saúde) (MALTA et al, 2016; 

MARIN-LEON et al, 2012). 

 

Em relação ao meio de locomoção, tanto no sexo masculino quanto no sexo 

feminino, as motocicletas foram a maior causa dos acidentes em Goiânia, em todos 

os anos. 



62 

 

 

 

Em 2009 e 2011, tiveram taxas aproximadas (68,36% e 66,28, respectivamente, 

para o sexo masculino e 57,73% e 55,34%, respectivamente, para o sexo feminino). 

No ano de 2014, a taxa dos acidentes com motociclistas aumentaram 5,22% 

(representa 71,93% do total) para o sexo masculino e 16,30% (representa 67,14%) 

para o sexo feminino, em comparação ao ano de 2009 (Gráfico 6).  

 

 
Gráfico 6 – Distribuição de casos de acidentes de trânsito por meio de condução 
da vítima, por ano, segundo o sexo, Goiânia, Goiás 

 

Em todos os anos, as vítimas do sexo masculino eram condutores dos veículos que 

envolveram nos acidentes de trânsito, já no sexo feminino, em 2009 e 2011, a 

maioria era passageira dos veículos quando se acidentaram, porém em 2014, as 

vítimas dos condutores dos veículos se sobrepuseram no sexo feminino. 

 

Percebe-se que o sexo feminino, na cidade de Goiânia, além de ser passageira nas 

motocicletas, está se interessando, gradativamente, em conduzir as motocicletas e, 

como resultado, a porcentagem de aumento dos acidentes de trânsito, no sexo 

feminino, está mais expressiva em comparação à porcentagem de aumento do sexo 

masculino, quando comparado os três anos estudados. 
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Esses dados refletem e reforçam a hipótese de que mulheres vem utilizando esse 

meio de transporte para a realização de atividades diárias, já que as mulheres estão 

se inserindo, cada vez mais, no mercado de trabalho (SANT’ANNA et al, 2013).  

 

Se compararmos homens e mulheres que participam do mercado de trabalho com 

igual número de horas semanais percebe-se que as mulheres executam de quatro a 

seis vezes mais horas de trabalho do que homens semelhantes a elas 

(MADALOZZO; MARTINS; SHIRATORI, 2010) e as motocicletas tem um papel 

fundamental, nesse contexto, devido a sua agilidade, diminuindo o tempo de gasto 

no trânsito. 

 

As bicicletas e os automóveis estão em segundo lugar (corresponde a porcentagem 

14,09% do total) e terceiro lugar (representa 9,05%) respectivamente, nos anos de 

2009 e 2011, e em 2014, essas conduções, estão empatados em segundo lugar, 

para o sexo masculino, com porcentagem de 10,44%.  

 

No sexo feminino, os automóveis estão em segundo colocado (representa 14,71% 

do total), em todos os anos, e em terceiro, no ano de 2009, foram as bicicletas 

(11,76%), em 2011 ficaram empatados as bicicletas e pedestre (ambos com 

porcentagem de 10,68) e em 2014, os acidentes com pedestres se sobrepôs 

(representa 9,91% do total para o sexo feminino). 

 

Segundo avaliação global (Global status report on road safety, 2015), realizada pela 

OMS, quase metade das mortes ocorrem entre pedestres, ciclistas e motociclistas, 

principalmente em países de baixa renda e, de maneira inversa, nos países 

considerados desenvolvidos predominam como vítimas os ocupantes de 

automóveis.  

 

O automóvel particular é em fenômeno de massa em todo o mundo, um símbolo de 

status social (MALTA; BERNAL, 2014). Em Goiânia, pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) (2015), possui, em média, dois automóveis e seis 

motocicletas para cada habitante. 
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O descompasso entre o rápido crescimento urbano caótico e o sistema de transporte 

público de baixa qualidade, nas cidades brasileiras, refletem na elevação da taxa de 

mortalidade, no número de acidentes e na frota (preço acessível e o baixo custo de 

manutenção) das motocicletas (CHAVES; et al, 2015). 

 

De acordo com a CTB (2007), os condutores e os passageiros de motocicletas, 

motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de 

segurança, com viseira ou óculos protetores (Art. 54 e 55); o uso do cinto de 

segurança para condutor e passageiros de automóveis (Art. 65) e para crianças com 

até um ano de idade, dispositivo de retenção denominado “bebê conforto ou 

conversível”; para crianças com idade superior a um ano e inferior ou igual a quatro 

anos, dispositivo de retenção denominado “cadeirinha”; para crianças com idade 

superior a quatro anos e inferior ou igual a sete anos e meio, dispositivo de retenção 

denominado “assento de elevação”; e para crianças com idade superior a sete anos 

e meio e inferior ou igual a dez anos, utilização do próprio cinto de segurança do 

veículo (Art. 64 e Resolução do Contran n. 277/08). 

 

Em Goiânia, de acordo com a Tabela 2, os resultados convergem com os estudos 

realizados. Para a maioria das vítimas, no momento do acidente de trânsito, estava 

utilizando o equipamento proteção individual (EPI), nos três anos estudados.  

 

Tabela 2 – Fatores que interferem nos acidentes de trânsito, notificados pelo VIVA 

Inquérito, segundo o ano, Goiânia, Goiás 

Variáveis 
2009 (n = 568)   2011 (n = 373)   2014 (n = 710) 

n %   n %   n % 

Uso do Equipamento de Proteção Individual 

Sim 380 66.90 
 

237 63.54 
 

530 74.65 

Não 188 33.10 
 

136 36.46 
 

180 25.35 

Uso de Bebidas Alcoólicas 

Sim 79 13.91 
 

49 13.14 
 

75 10.56 

Não 479 84.33 
 

323 86.60 
 

629 88.59 

Ignorada / SI* 10 1.76   1 0.27   6 0.85 

*SI = Sem Informações. 
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Porém, no ano de 2009, 188 vítimas (porcentagem de 33,10% do total) não 

utilizavam EPI, no ano de 2011, 136 casos (36,46%) alegaram que não utilizaram 

nenhuma proteção e em 2014, 180 vítimas de acidentes de trânsito (representando 

25,35% do total) não utilizava nenhum tipo de EPI. 

 

A única proteção, mundialmente reconhecida, para os motociclistas é o capacete e 

apesar de estudos apontarem para o aumento na prevalência de indivíduos que 

usam o capacete quando estão como condutores/passageiros de motocicletas, 

ainda existem parcelas de usuários que não o usam (MALTA et al, 2016). 

 

Essa questão se repete em relação aos cintos de segurança para os veículos 

automotores, onde estudos mostram que o uso de cinto de segurança no banco da 

frente foi relatado por quatro em cada cinco indivíduos, porém no banco de trás, 

apenas a metade referiu o uso, incluindo o dispositivo de retenção para transporte 

de crianças (SOUSA et al, 2014). 

 

O uso inadequado dos equipamentos de proteção e o descaso dos condutores com 

o seu uso estão associados a um elevado índice de lesões, sendo a maioria lesões 

grave como TCE (traumatismo cranioencefálico), aumenta a mortalidade e os custos 

hospitalares (GORIOS et al, 2015). 

 
Além da questão dos EPI’s, tem a questão do uso de bebidas alcoólicas pelos 

condutores dos veículos. A cidade de Goiânia é reconhecida pelo grande número de 

bares. A população freqüentadora é, em sua maioria, indivíduos jovens que 

procuram algum lazer à noite, principalmente nos finais de semana e feriado, sendo 

considerado motivo de preocupação. 

 

Em vários países, estudos apontam o consumo de bebidas alcoólicas e drogas 

ilícitas como um dos principais fatores responsáveis pela alta incidência dos 

acidentes com vítimas, assim como no Brasil (BRASIL, 2015).  
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No município de Goiânia, em 2009, registraram 79 indivíduos que estavam sob 

efeito do álcool (representando 13,91% do total), em 2011 foram notificados 49 

(13,14%) indivíduos que fizeram uso de bebidas alcoólicas e em 2014 foram 75 

vítimas (porcentagem de 10,56% do total) que utilizaram bebidas alcoólicas seis 

horas anteriores da ocorrência do acidente de trânsito. 

 

De acordo com esses resultados, percebe-se que os indivíduos goianienses ainda 

persistem em associar direção veicular e o uso de bebidas alcoólicas, mesmo sendo 

bem documentada nas pesquisas e mesmo com a rigidez na legislação. 

 

O risco de envolvimento em acidente fatal para condutores com alcoolemia entre 

0,2-0,5 dg/L chega a ser até cinco vezes maior do que para condutores sóbrios 

(NUNES; NASCIMENTO, 2012) e quanto maior é a quantidade de bebidas 

alcoólicas, maior será a gravidade do acidente (SALGADO et al., 2012). 

 

Os fatores como a não conservação de veículos, má sinalização, uso de drogas 

lícitas ou ilícitas e condições inadequadas de conservação das estradas podem 

afetar, indiretamente, os danos dos acidentes. Porém, o uso de bebidas alcoólicas 

afeta diretamente e, somado aos fatores indiretos, causa grande impacto nos índices 

de violência, sendo considerado um dos principais vilões dos acidentes de trânsito 

(NUNES; NASCIMENTO, 2012). 

 

Antes de junho de 2008, o valor permitido de álcool no sangue era de 0,6 g/L, depois 

da criação da Lei Seca, esse limite para o valor de 0,2 dg/L ou o equivalente a 0,1 

mg de álcool por litro de ar expirado no exame do etilômetro, popularmente 

conhecido como "bafômetro" (MALTA et al, 2014). 

 

A reformulação da Lei Seca foi sancionada em maio de 2016, com previsão de 

entrar em vigor em novembro de 2016 (a Resolução nº 432), a partir da 

concentração de 0,05 miligramas por litro de ar expirado, o individuo será autuado e 

responderá por infração gravíssima, conforme estabelece o artigo 165 do CTB. A 

penalidade após autuação é a multa de R$ 1.915,30 (Hum mil e novecentos e 
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quinze reais e trinta centavos), recolhimento da habilitação, suspensão do direito de 

dirigir por 12 meses, além da retenção do veículo. 

 

No Brasil, percebe-se que, mesmo com leis que proíbem a associação direção 

veicular e o uso de bebidas alcoólicas, o país ainda carece de fiscalização do 

cumprimento da legislação e há cidades brasileiras que não possuem, entre outros 

itens, etilômetro, equipamento fundamental para aplicação da Lei (SOARES et al, 

2012). 

 

5.3 Características das lesões causadas pelos Acidentes de Trânsito 

 

Os pedestres e os ciclistas apresentam-se desprotegido, por não ter equipamentos 

obrigatórios, e com maiores chances de sofrer lesões graves. Os motociclistas, além 

de maior parte do corpo desprotegido, tornam-se mais vulneráveis por dirigir em 

altas velocidades e pela proximidade num tempo e espaço com outros objetos 

(HATEM; PINHEIRO; PROIETTI, 2015). 

 

Os pedestres atropelados apresentaram, mais frequentemente, em 2009, 

traumatismo cranioencefálico, fraturas e corte/laceração, em 2011 apresentaram 

fraturas, corte/laceração, traumatismo cranioencefálico. Em 2014, os pedestres 

apresentaram fraturas, traumatismo cranioencefálico e entorse/luxação conforme 

Gráfico 7.  
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Gráfico 7 – Distribuição das vítimas que foram atropeladas segundo a natureza da 

lesão, por ano, Goiânia, Goiás 
 

Entre os pedestres, os idosos são os que mais sofrem nos acidentes de trânsito por 

ter limitações próprias do envelhecimento como a mobilidade mais restrita, falta de 

atenção, dificuldades visuais e auditivas, entre outras deficiências próprias da idade, 

assim como o tempo dos semáforos nas vias, que nem sempre permite a conclusão 

da travessia no período programado (SANTOS; RODRIGUES; DINIZ, 2015). 

 

O uso do espaço urbano nas cidades brasileiras vem gerando desigualdades 

injustas no trânsito, privilegiando os automóveis e o transporte individual, em 

detrimento da mobilidade do pedestre e de usuários de transporte coletivo, 

representados principalmente por indivíduos de classes sociais menos favorecidas 

(PAIXAO et al, 2015). 

 

As vítimas de acidentes de trânsito por motos tiveram, em todos os anos, a fratura 

como a lesão mais freqüente. Em 2009, entorse/luxação e corte/laceração, em 2011, 

corte/laceração e entorse/luxação e em 2014 entorse/luxação e contusão (Gráfico 

8). 
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Gráfico 8 – Distribuição das vítimas que utilizaram motos na via segundo a natureza 

da lesão, por ano, Goiânia, Goiás 
 

Os Traumatismo Cranio-encefalico (TCE) não foram os mais freqüentes nos 

motociclistas que trafegam nas ruas de Goiânia, porém, em média dos três anos 

estudados, 6% das motociclistas apresentaram, sugerindo que, a vítima não usava o 

capacete ou, quando fazia, utilizava de modo inadequado.  

 

Os ciclistas que trafegam nas vias em Goiânia apresentam em 2009, fratura, 

corte/laceração e entorse/luxação. Em 2011, as lesões mais freqüentes foram 

corte/laceração, entorse/luxação e fratura e contusão e em 2014, entorse/luxação, 

fratura e corte/laceração (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Distribuição das vítimas que utilizaram as bicicletas para locomoção na 
via segundo a natureza da lesão, por ano, Goiânia, Goiás 
 

Atualmente, as bicicletas, além de trazer benefícios à saúde dos usuários e não 

degradar o meio ambiente, é considerada em vários países como uma solução 

viável para os problemas de trânsito decorrentes do maior número de veículos 

automotores nas cidades (RODRIGUES et al, 2014). 

 

Goiânia apresenta seis trechos de ciclovias ou ciclofaixas totalizando 40 quilômetros: 

Rodovia dos Romeiros (GO 060), Setor Universitário (Rua 10), Av. T-63 (liga Parque 

Anhanguera à Praça Nova Suíça), trecho que liga Parque Areião ao Parque Vaca 

Brava, Parque Lago das Rosas e o trecho que liga a Praça Cívica ao Terminal 

Bandeiras. 

 

Porém os 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas não atendem a necessidade da 

população goianiense que, pela estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), já chega mais de 1,3 milhão de habitantes, além de pontuar que, 

alguns trechos da ciclovia, podem ser trafegados somente à noite (a partir das 10 
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horas) ou nos finais de semana e feriado. E não atinge o objetivo da construção de 

ciclovia que é desafogar o trânsito. 

 

Os usuários que utilizam o automóvel para se deslocar, em Goiânia, quando 

envolvem em acidentes de trânsito, apresentam as mais variadas lesões, de forma 

homogêneo. Porém, no ano de 2009, as vítimas apresentaram contusão, TCE e 

fraturas, no ano de 2011, fratura, TCE e corte/laceração e em 2014, contusão, TCE 

e fratura (Gráfico 10).  

 

 
Gráfico 10 – Distribuição das vítimas que utilizam carros segundo a natureza da 
lesão, por ano, Goiânia, Goiás 
 

O cinto de segurança colocado adequadamente resulta em nenhuma ou em poucas 

lesões graves. As vítimas que apresentaram TCE, politraumatismo e fraturas não 

estavam utilizando o EPI’s, porém o estudo não possibilita avaliar se, essas vítimas, 

estavam no banco da frente ou na parte traseira dos automóveis. 

 

O TCE é definido como qualquer lesão traumática que provoca alterações 

significativas no indivíduo, tais como comprometimento físico e cognitivo, que podem 

ser permanentes e/ou temporárias.e afeta não apenas a vítima que sofreu a lesão, 
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mas envolve a família e todas as pessoas que estão a sua volta, com consequentes 

problemas de saúde, sociais e econômicos (VAEZ et al, 2015). 

 

As fraturas de membros são consideradas lesões de baixa ou média gravidade, 

porém requerem imobilizações prolongadas, acarretando longos períodos de 

recuperação da vítima, com importantes custos econômicos e sociais (GORIOS, C et 

al, 2015).  

 

De uma maneira geral, no ano de 2009 e 2011, a cabeça/face foi a região mais 

acometida pelos acidentes em Goiânia, seguida pelos membros superiores e em 

2014 foram os membros inferiores.  

 

Em 2009, os membros inferiores ficaram em terceiro lugar como região mais atingida 

e em 2011, ficaram múltiplos órgãos/regiões. Em 2014 foram os membros superiores 

e em terceiro colocado a região da cabeça/face (Gráfico 11). 

 

 
Gráfico 11 – Distribuição de casos de acidentes de trânsito por parte do corpo 

atingida, por ano, segundo o sexo, Goiânia, Goiás 
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As lesões encontradas nos pedestres, ciclistas, motociclistas e condutor de 

automóvel estão em consonância com observado na literatura em relação à 

distribuição corporal das lesões (RODRIGUES et al, 2014; GORIOS et al, 2015). 

 

5.4 Evolução das vítimas nas Unidades de Emergência/Urgência 

 

Após o acidente de trânsito, as vítimas procuraram as unidades de saúde de 

emergência/urgência e, após o atendimento, tiveram os seguintes desfechos, 

disponibilizados na ficha, como alta, encaminhamento ambulatorial, 

encaminhamento hospitalar e para outro serviço, evasão/ fuga, óbito.  

 

No ano de 2009, 323 (56,87% do total) encaminhamentos para atendimento 

ambulatorial, 19,72% das vítimas tiveram alta e 14,96% tiveram encaminhamento 

para internação hospitalar. Em 2011, um pouco mais da metade tiveram alta no 

atendimento (55,22% do total), 21,18% foram encaminhadas para atendimento 

hospitalar e 19,03% foram encaminhadas para outros serviços.  

 

Em 2014, 54,51% das vítimas de acidente de trânsito tiveram alta do atendimento 

das unidades em Goiânia, 25,49% foram encaminhadas para internação hospitalar e 

14, 51% foram encaminhadas para outros serviços (Gráfico 12). Em Goiânia, no ano 

de 2009 não tiveram óbitos, em 2011 teve um óbito e em 2014 tiveram quatro óbitos. 
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Gráfico 12 – Distribuição de casos de acidentes de trânsito por evolução nas 

unidades de emergência/urgência, segundo ano, Goiânia, Goiás 

 

A ficha de notificação de Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e 

Emergência não possibilita constatar se a vítima teve seqüela após o acidente, 

mostra o encaminhamento para outras unidades de saúde. 

 

Os dados encontrados nesse estudo são convergente ao encontrado nas cidades de 

Vitória, Rio Branco e Palmas, o qual utilizou o Inquérito VIVA em sua metodologia 

(LEGAY et al, 2012) e ao estudo de Sergipe, que utilizou estudo descritivo, realizado 

no Centro de Trauma do Hospital de Urgência de Sergipe (VIEIRA et al, 2011). 
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CONCLUSÃO 

 

Esse estudo teve como objetivo geral caracterizar o perfil das vítimas por Acidentes 

de Trânsito em Goiânia – GO, notificados pelo VIVA Inquérito. 

 

As vítimas que se acidentaram nas vias de Goiânia e foram atendidas pela primeira 

vez nas unidades de emergência/urgência, selecionadas para aplicar o VIVA 

Inquérito, nos anos de 2009, 2011 e 2014, foram a maioria do sexo masculino, com 

idade entre 20 a 39 anos, escolaridade predominante entre 9 a 11 anos de estudos e 

que se declararam de cor preta ou parda. A maioria dos acidentes aconteceram nos 

finais de semana. 

 

As vítimas dos acidentes eram condutores dos veículos, predominantemente 

motocicletas, os quais a maioria, no momento da colisão, utilizavam EPI’s e 

declararam não ter feito uso de bebidas alcoólicas nas seis primeiras horas antes do 

acidente. Em todos os anos, um terço das vítimas não utilizou os EPI’s ou utilizou de 

forma inadequada e aproximadamente 12,54% das vítimas fizeram uso de bebidas 

alcoólicas e dirigiu. 

 

Os pedestres que trafegam em Goiânia foram atropelados por motociclistas e 

automóveis, em sua maioria. Esses apresentavam lesões freqüentes como 

traumatismo cranioencefálico (considerados lesões graves) e fraturas.  

 

As vítimas que se locomovia nos automóveis pelas vias, quando se envolvia nos 

acidentes, colidiram com outro automóvel ou com um objeto fixo e, apresentaram, 

frequentemente, fratura e TCE. 

 

Os ciclistas, vítimas de acidentes de trânsito, colidiram com os carros, motos e 

objetos fixos e apresentaram fratura, corte/laceração e entorse/luxação. Os 

motociclistas, que se acidentaram, colidiram com automóveis e outras motos e 

apresentaram fratura e entorse/luxação, porém houve motociclistas que 

apresentaram TCE. 
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De uma maneira geral, a cabeça/face, os membros superiores e inferiores foram as 

partes do corpo mais acometidas nas vítimas goianienses. 

 

Os desfechos dos atendimentos mostram que as vítimas tiveram alta do 

atendimento das unidades de emergência/urgência, encaminhamento para 

internações hospitalares ou encaminhadas para atendimento ambulatorial. 

 

No Brasil, cada vez mais a legislação sobre o trânsito está mais rigorosa, mas, 

mesmo assim, não se observa uma diminuição das taxas de morbimortalidade por 

acidentes de trânsito. 

 

A existência de práticas e comportamentos inadequados, problemas materiais e 

estruturais presentes nas vias de rodagem brasileiras, formação deficiente de 

condutores de veículos, a insuficiência de ações fiscalizadoras, educacionais e 

punitivas e as consequências negativas decorrentes dos acidentes são as grandes 

dificuldades encontradas.  

 

Por essa questão, o tema educação para o trânsito é complexo e torna-se um 

desafio reforçar a ideia de que as mortes e lesões decorridas no trânsito não devem 

ser consideradas como acidentes ou fatalidades. 

 

Neste sentido, este estudo contribui ao expor a situação de saúde, relacionado aos 

acidentes de trânsito, em Goiânia, para os pesquisadores, gestores e a sociedade 

civil, na adoção de ações efetivas, principalmente preventivas, já que, a referida 

cidade, é uma das três capitais, no país, que mais mata no trânsito.  
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