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RESUMO 
Devido ao grande impacto na saúde coletiva e custos elevados aos cofres públicos os acidentes de 
trânsito estão sendo considerados uma epidemia. Considerando o aumento da frota de motocicletas 
na última década, os escassos estudos sobre acidentes de trânsito e as mínimas ações de prevenção 
e controle no interior de São Paulo, propõe-se analisar os atendimentos às vítimas de acidentes de 
moto na cidade de Assis realizados pelo Samu e Resgate, caracterizando as vítimas para 
fundamentar as bases dos programas preventivos de acordo com a nossa realidade. Os dados 
analisados são: sexo e idade daqueles que mais se vitimaram em acidentes de moto; tipologia e 
gravidade das lesões e dias da semana e horários que mais ocorreram acidentes nos anos de 2016 e 
2107. A pesquisa é de campo de natureza descritiva com abordagem quantitativa, foi realizada na 
Base Centralizada do SAMU Regional Assis.  
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ABSTRACT 
Due to the great impact on public health and high costs to the public purse the traffic accidents are 
being considered an epidemic. Considering the increase in the fleet of motorcycles in the last decade, 
the few studies on traffic accidents and the minimum prevention and control in São Paulo, It is 
proposed to analyze the calls to victims of motorcycle accidents in the city of Assisi performed by 
Samu and rescue. Featuring the victims to substantiate the basis for preventive programmes in line 
with our reality. The data analyzed are: gender and age most victimized in motorcycle accidents; type 
and severity of injury and day of the week and time more accident occurred in 2016 and 2107. The 
research is descriptive nature field with quantitative approach, held on centralized Basis SAMU 
Regional Assis. 
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INTRODUÇÃO 

 Atualmente os acidentes de   trânsito estão sendo tratados como uma 

epidemia devido ao grande impacto na saúde coletiva e custos elevados aos cofres 

públicos. Nesse sentido, de acordo com Maria Gabriella Pacheco Silva, é 

considerado uma das principais causas de morbimortalidade por causas externas 

entrando assim na agenda de saúde pública (et al 2016).  

Apesar do Brasil ser um dos países que mais modificou e criou leis para evitar 

situações perigosas no tráfego, relatórios da OMS-Organização Mundial da Saúde, 

indicam que o trânsito brasileiro continua sendo um dos mais violentos do mundo 

(apud WAISELFISZ, 2013).  
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Ainda segundo Júlio Jacobo Waiselfisz, os motociclistas juntamente com 

pedestres e ciclistas estão na chamada categoria vulnerável devido sua maior 

exposição nas vias públicas brasileiras (2013). 

O trabalho da pesquisadora Patrícia de Paula, demonstrou que em todos os 

anos no Brasil cerca de 45 mil pessoas vão à óbito devido a acidentes de trânsito, 

em 2013 cerca de 28% desse total foram apenas em acidentes envolvendo 

motocicletas (2015).  

Ludmilla Duarte (2015), em acesso realizado ao Sistema de Informações 

Hospitalar constatou que as internações relacionadas a acidentes com moto 

cresceram 114% entre 2008 e 2013.  

Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, mostraram que em 2014 

foram gastos 56 (cinquenta e seis) bilhões de reais com as vítimas, tanto com 

indenizações por mortes, sequelas, internações ou mesmo sessões de recuperação 

e fisioterapia, elencados como os principais motivos que levam a esse montante 

(2017). 

Todos esses números decorrem do fato de que a venda de motocicletas no país 

cresceu consideravelmente a partir do início do milênio. A má qualidade do 

transporte coletivo, o baixo custo de compra e manutenção, a facilidade de 

financiamento e o alto valor do combustível contribuíram para que a frota de 

motocicletas aumentasse em 13 vezes entre 2000 e 2017 (OBSERVATÓRIO 

NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA, 2017).  

Dados estatísticos como estes são importantes, pois associados a dados 

epidemiológicos revelam as necessidades da comunidade inserida no cenário da 

pesquisa, permitindo assim traçar estratégias de políticas públicas para tentar 

diminuir os índices de morbimortalidade (WELTER et al, 2013).  

Nesse contexto, o objetivo deste estudo é o de analisar alguns aspectos dos 

atendimentos realizados pelo SAMU e Resgate às vítimas de acidente de moto 

ocorridos no trânsito da cidade de Assis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva em retrospecto 

com abordagem quantitativa. O universo deste estudo foram os acidentes 

motociclísticos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Resgate 

nos anos de 2016 e 2017. Para obtenção dos dados, foi utilizado como instrumento 
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de coleta o Sistema de Saúde Online (SSO) através do programa SYS4WEB, 

contendo as informações necessárias para levantamento de dados e 

aprofundamento do tema desta pesquisa. Os resultados obtidos, por sua vez, foram 

analisados quantitativamente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Município de Assis/SP, nos anos de 2016 e 2017, foram registrados pelo 

SAMU 662 chamadas de acidentes de motocicleta; destes acidentes, foram 

atendidas pelo SAMU 484 pessoas, assim, 178 vítimas foram atendidas com o apoio 

do Resgate.  

Neste estudo verificou-se um predomínio de vítimas do sexo masculino 

totalizando 61,3%, e que os adultos entre 21 e 30 anos perfizeram 38,8% do total de 

atendimentos. 

Em relação ao número de acidentes registrados, segundo o mês de ocorrência, 

verifica-se que, em 2016 o segundo semestre apresentou maior número do que o 

primeiro; a média mensal de acidentes de moto foi de aproximadamente 28. Já em 

2017 o primeiro semestre apresentou maior número de ocorrências e a média 

mensal foi de 27 acidentes motociclísticos.  

Quanto ao dia da semana em 2016, verificou-se maior incidência nos finais de 

semana (sábados e domingos), correspondendo a 30,9% e o período das 13 horas 

às 21horas comportou o maior número de ocorrências (37,5%). No ano de 2017 

constatou-se que nas sextas-feiras e sábados foram os dias de maior número de 

ocorrências (33,4%). Já a maior incidência no período entre as 13 horas às 19 horas 

também aparece em 2017 com 40,4% do total.  

O centro da cidade de Assis foi o local onde ocorreu o maior número de 

acidentes com motociclistas, com totalizando 198 atendimentos. Destacamos como 

principais vias a Avenida Dom Antônio, a Avenida Rui Barbosa, a Avenida Vereador 

David Passarinho, a Avenida Otto Ribeiro a Avenida Mário de Vito, a Avenida Abílio 

Duarte de Souza e a Rua Humberto de Campos. É fato que tais vias concentram um 

grande fluxo de trânsito e são considerados locais de grande oferta de bens e 

serviços, além de se constituírem em eixos de distribuição de fluxo para diversos 

pontos da cidade. 

Quanto à área corporal lesada verificou-se que a região mais atingida foram os 

membros inferiores em 43,5% das vítimas, seguido dos membros superiores em 
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24% e da face em 7,2%. No que concerne à posição da vítima na motocicleta 

conseguimos perceber que 92,9 eram condutores e apenas 7,1 estavam de carona. 

A análise referente a utilização de protocolos, revelou que a equipe do SAMU 

utilizou em 40,7% das ocorrências o ATLS, em 4,6% não utilizaram nenhum 

protocolo, esse número corresponde ao número de vítimas que recusaram 

atendimento, pois não tinham lesões. Não foram informados o tipo de protocolo 

usado em 54,6% das ocorrências. 

Com relação ao destino constatou-se que 55,4% das vítimas foram 

encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento local (UPA), 5,2% foram levados 

ao Núcleo de Atendimento Referenciado (NAR), 2,1% foram encaminhados à Santa 

Casa de Assis, 3,1% foram para outras unidades de saúde de Assis, 4,6% das 

vítimas recusaram atendimento e 29,7% corresponde aos atendimentos prestados 

pelo Resgate e não consta nos registros para onde as vítimas foram encaminhadas.  

No que tange às equipes de atendimento, do total de chamados (662),16,4% 

(109) foram atendidos pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU, 56,6% (375) 

foram atendidos pela Unidade de Suporte Básico e (178) 26,8% corresponderam aos 

chamados que entraram pelo 192, mas foram atendidos pela Unidade de Resgate. 

 

CONCLUSÃO 

Traçando um panorama a partir dos dados em questão, verificamos que Assis 

não foge à regra das cidades que sofrem com altos índices de violência no trânsito; 

também não foi surpresa constatar que os homens jovens são as maiores vítimas 

dos acidentes motociclísticos, sendo que a maior incidência ocorre nos finais de 

semana, no período vespertino e especificamente no centro da cidade. 

Constatou-se que a área corporal mais lesada nesse tipo de acidente são os 

membros inferiores, membros superiores e face. Mais da metade das vítimas foram 

encaminhadas à UPA e a grande maioria dos atendimentos foram prestados pela 

Unidade de Suporte Básico do Samu.  

As análises realizadas devem provocar reflexão, pois motocicletas têm sido 

utilizadas cada vez mais tanto para trabalho, quanto para lazer. A tendência de 

aumento de frota ano a ano poderá provocar uma elevação do número de acidentes 

deste tipo, devido à disputa constante no trânsito.  
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Julga-se fundamental o acompanhamento destes índices e o desenvolvimento 

de intervenções específicas como uma infraestrutura adequada, com sinalização 

específica além de boas condições de pavimentação 

Tais fatores aliados a programas de prevenção de acidentes podem e 

precisariam reverter esse problema considerado epidêmico pela Saúde Pública. 
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