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RESUMO: ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DOS ACIDENTES DE MOTOCICLETA 

NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

Estudo descritivo, feito por meio de dados ofi

ciais, dos acidentes de motocicleta com vítimas (3 390) ocor

ridos no Município de São Paulo, em 1982, e que tiveram corno 

conseqüência 4 480 vítimas, das quais, 166 faleceram dentro do 

período de até 180 dias após o evento. Esses acidentes fo-

rarn mais freqUentes e mais graves do que aqueles relativos aos 

demais veículos a motor. Suas vítimas se caracterizaram co-

mo predominantemente do sexo masculino, das faixas etárias de 

15 a 24 anos e de 25 a 34 anos e cerca de dois terços da pop~ 

lação estudada foi de motociclistas. Em relação ao momento 

do acidente, constatou-se um pico nos fins de semana e urna dis 

tribuição mais ou menos uniforme em relação aos·rneses e perí~ 

dos do dia. O coeficiente de mortalidade foi de aproximada-

mente 2/100 000 habitantes e a relação coeficiente masculino/ 

feminino foi de 6:1. Na natureza das lesões ver i ficou-se que 

os diagnósticos mais freqUentes foram as fraturas de crinio , 

os traumatismos internos de tórax e de abdome e as fraturas 

dos membros inferiores. A maioria dos Óbitos ocorreu no hos 

pital (57,23%) e aqueles no momento do acidente e nas primei

ras vinte e quatro horas perfizeram 62,35% do total. A morte 

ocorreu mais precocemente entre os motociclistas e passagei -

ros do que entre os pedestres. Espera-se que este estudo 

possa contribuir para o conhecimento epidemiológico dos 

acidentes de moto e servir corno subsídio para os pro

gramas de prevençao desses acidentes, na área da saúde. 
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ABSTRACT: SOME EPIDEMIOLOGIC VIEW OF MOTORCYCLE ACCIDENTS IN 

1982 IN SÃO PAULO CITY. 

This is a descriptive study of official data 

of motorcycle accidents with victim (3 390) occurred in 1982 

in São Paulo city. There were 4 480 injured victims and 

166 of them died until 180 days after the event. These acci 

dents were more frequent and serious than others with all 

motor vehicle different o f motorcycle. The persons injuried 

were, in majority, males, of age between 15 to 24 and 25 to 

34 years old and two-thirds of the population were motorcy -

clist. Studying the accident scene, the results demonstra-

ted that the apex was in the weekends and there was no signi 

ficant difference in relation to months and hours of the da~ 

The death rate was close to 2/100 000 inhabitants and male/ 

female rate was 6:1. In relation to the kind of injury , 

the findings demons~rated the more frequent diagnosis were 

skull fracture, thoracic1and abdominal injuries 

fracture. The majority of death occurred in 

and leg's 

hospitais 

(57,23%) and at accident scene or until twenty four hours 

after the accident completed 62,35% of deaths. The motorcy 

clist and passenger deaths were more precocious than pedestri 

an's death. This study will contribute to know motorcycle 

accidents epidemiology and give support to preventive 

grammes of this kind of accidents in health field. 

pro-
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O uso da ,motocicleta como meio de transpor

te tem aumentado rapidamente nos Últimos anos. Outrossi~ 

há indícios de que houve aumento das acidentes de motoci -

cleta, tornando-o importante causa de incapacitação física 

ou morte, principalmente entre os jovens e os do sexo ,mas

culino. 

Dentro de um contexto mais amplo, verifica

se que no Brasil, as causas violentas ou externas sao im

portantes fatores de mortalidade. A estatística mostra 

que essas causas violentas representaram 9,35% do total de 

mortes ocorridas no Brasil em 1980. Nelas, estão incluí

das aquelas causadas por acidentes de trinsit~, homicídio~ 

suicídios, demais acidentes e mortes violenta~ em que se 

ignora se as lesões foram acidentais ou intencionalmente in 

fligidas 18
• As mortes oca~ionadas por acidentes de trin

sito, por sua vez, representaram aproximadamente 28,27% das 

mortes violentas o que demonstra a sua importância como cau 

sa de mortalidade neste grupo 18
• 

Ora, se os acidentes de trânsito ocupam, sem 

dúvida, o primeiro lugar no grupo de mortes por causas vio 

lentas e se o uso da motocicleta vem aumentando, julga-se 

necessário estudar a mortalidade ocasionada por este tipo 

de transporte. Além disso, se a mortalidade por aciden-

tes de motocicleta parece estar se tornando um problema de 

saúde pública, não menos importante poderá ser a problemá

tica gerada nos feridos por esses acidentes, dada a vulne-
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rabilidade tanto do motociclista como do seu passageiro. 

A maior exposição do usuário da moto i con

firmada ao se constatar que, no Brasil, houve aumento do 

uso da motocicleta. Sua frota vem apresentando um cresci 

mento proporcional maior em relação aos demais veículos a 

motor. Em 1970 havia um total de 2 621 472 veículos a 

motor e destes, 62 459 (2,4%) eram de duas ou três rodas. 

Em 1982, o total de veículos a motor passou para 

12 042 718 e destes, 688 158 (5,7%) eram veículos de duas 

ou três rodas. Observa-se ainda que as motocicletas re-

presentavam cerca de 84% do total desses veículos 17 • 

Assim, considerando-se que no Brasil há pre-
. 

domínio das motocicletas, parece evidente a importância 

por elas assumida no contexto ~os veículos de duas rodas. 

Por outro lado, o aumento da exposição do usuário da moto 

nas vias públicas pode trazer, como conseqüência, maior 

probabilidade de acidentes. 

Pelos estudos já realizados sobre acidentes 

de moto em outros países, verifica-se que como nos aciden

tes de trânsito em geral, suas vítimas são jovens, princi-

palmente, das faixas etárias de 15 a 25 anos~ 30 39 ~ 3 52 

5 3 6 o 6 1 7 o 1 1 8 de 15 a 30 anos 26 90 ou de 15 a 34 anos 
1 3 e predominantemente do sex~ masculino 13 26 39 5o 53 5~ 

5 6 6 7 7 o 9 o 1 1 5 Igualmente, em r~lação ao momento do 

acidente, nota-se que ele i mais fr~qUente nos fins de se-

mana32 ~a 10 116 entre 12 e 17 horas e 18 e 23 horas 28 
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3 o ou pico de ocorrência entre 16 e 20 horas 32 48 70 90 

~possível que, no Município de São Paulo 

se constate características semelhantes no que se refere à 

VÍtima e ao momento do acidente. No entanto, julga-se 

que a magnitude do problema só será estabelecida quando ela 

for analisada segundo o tamanho da frota de motocicletas e 

a densidade populacional da área em estudo. E preciso ai!!_ 

da caracterizar essas vítimas, sejam elas fatais ou não f~ 

tais, pois, acredita-se que isso poderá melhor fundamentar 

as bases dos programas educativos. 

Como em todos os acidentes de trânsito, nos 

de motocicleta também, há proba-19ilidade de haver atropela-

menta de pedestres. Para os acidentes de moto, geralmen-

te, os autores estrangeiros analisam apenas os usuários da 

moto, ou seja, o motociclista e seu passageiro 30 36 43 52 

59 70 71 114 
I Em posso meio, acredita-se que os pedestres 

não devem ser esquecidos. Nos acidentes de trânsito em 

geral, com vítimas fatais, o pedestre tem ocupado um lugar 

de destaque pois a freqUência de mortos por atropelamen -

tos é muito grande. Assim, na análise das mortes violen-

tas ocorridas no Município de São Paulo, nos anos de 1960 

a 1980, o atropelamento foi o principal tipo de acidente 

de trânsito e sua freqUência se localizou entre 72,8% e 

Na cidade de Salvador da Bahia, verificou-se 

também que o atropelamento ocupou o primeiro lugar com 

67,3% do total de acidentes de trânsito com vítimas fa-
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Por outro lado, das 1 566 vítimas de aciden

tes de trânsito, ocorridos no período de um ano em Glasgow, 

entre 1978 e 1979, 361 (23%) vítimas foram identifica-

das como pedestres atropelados. Os autores chamam a a ten-

çao para o fato de que, em 1977, a Grã-Bretanha apresentou 

a mais alta percentagem de pedestres atropelados da Euro 

pa'-~7. 

O coeficiente de mortalidade por atropelamen 

tos, comparando o Rio de Janeiro com Baltimore, mostrou 

que no primeiro ele foi de aproximadamente quatro vezes 

maior. No ano de 1970, os valores encontrados foram 27/ 

100 000 habitantes para o Rio de Janeiro e 7/100 000 habi 

tantes para Baltimore 12 • No mesmo ano, em São Paulo, o 

coeficiente de mortalidade por atropelamento foi de 16,91/ 

100 000 habitantes 6 '-~. 

Ora, se nos acidentes de trânsito com víti

mas fatais o atropelamento e o tipo de acidente mais fre 

qUente e se for considerado que isto esti relacionado com 

a forma de exposição do pedestre na via pública, julga-se 

que também nos acidentes de moto ele possa atingir altas 

proporçoes. 

Para corroborar tais suposições, uma nova mo 

dalidade de atropelamento, denominado "atropelamento arma

dilha", parece que vem se tornando um sério problema, dado 

o crescente uso da motocicleta como meio de transporte ur

bano. Tal evento ocorre mesmo com veículos parados, pois, 

pode haver motocicletas circulando entre os carros e atro-
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pelar pedestr~desavisados. 

Assim sendo, ao caracterizar as vítimas de 

acidentesde motocicleta, acredita-se que é necessário ana

lisá-las de acordo com sua qualidade como usuário da via 

pública, a saber, motociclista, passageiro da moto e pede~ 

tre atropelado pela motocicleta. 

A proporçao de feridos nos acidentes de moto 

parece ser muito maior do que naqueles devidos aos demais 

veículos a motor. Há autores que estimam essa proporçao 

em cerca de 90% para os acidentes de moto e 9% para os de

mais veículos 27 30 32 ~ 2 66 71 Julga-se que tal propoE 

ção de feridos nos acidentes de motocicleta decorre da vul 

nerabilidade dos usuários desse veículo. Este poderia 

ser tamb~m um dos fatores causais de mortalidade mais ele

vada nessa modalidade de acidente de trânsito. Assim co

mo nos atropelamentos, a gravidade dos ferimentos do moto 

ciclista ou do seu passageiro quando envolvidos no aciden 

te, parece ser muito maior do que nos demais acidentes de 

veículo a motor. 

A vulnerabilidade do usuário da moto ~ evi 

dente. Para ele não há proteções similares àqueles dos 

ocupantes de veículos de quatro rodas. ConseqUentemente, 

na colisão, que é um dos tipos de acidente de motocicleta 

mais usual, o motociclista absorve em sua superfície cor

pórea toda energia gerada na colisão, seja indo de encon -

tro com a via pÚblica, seja com os objetos da mesma ou com 
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outros veículos a motor. No impacto, a ocorrência de fra 

turas é freqUente. No entanto, embora as extremidades se 

jam as regiões amiúde atingidas, as lesões mais graves es

tão relacionadas com os traumatismos crânio-encefálicos 53
• 

Desta forma, determinar a proporçao de feri

dos e analisar as lesões apresentadas pelas vítimas de aci 

dentes de motocicleta, parecem ser aspectos imprescindí -

veis para melhor fundamentar as medidas de prevenção prim~ 

ria, secundária e terciária. 

Em relação aos traumatismos crânio-enceffili 

cos, primeira causa de mortalidade dos acidentes de moto , 

o uso dos capacetes como uma das medidas de prevenção pr! 

mâria merece ser destacado. Certamente tal medida mos

trou ser efetivo em reduzir a morbidade e a mortalidade de 

vido traumatismos crânio-encefâlicos 59 66 61 Porém, a 

obrigatoriedade de seu uso gerou polêmicas e posicionamen

tos contraditórios, principalmente nos Estados Unidos da 

América. Em julho de 1967, o Departamento de Transportes 

dos Estados Unidos da América estabeleceu normas de segu

rança que incluía o uso de capacetes e proteção facial pa

ra os motociclistas e, a partir daí, a lei sobre a obriga

toriedade do uso de capacetes foi sendo decretada em va-

rios estados. Entretanto, em 1976, o Congresso Nacional 

rescindiu a autoridade do Departamento de Transportes em 

impor sanções aos estados que nao puseram em vigor a lei 

que tornava obrigatório o uso de capacetes pelos motocicli~ 

tas. No período de 1976 a 1979, houve revogação ou abran 
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damento na referida lei em 27 estados americanos 11 1 I+ 9 2 

1 1 o 

~ interessante observar que a partir dessa 

data houve incremento dos estudos sobre acidentes de moto 

e a maioria das publicações passaram a versar não só sobre 

a magnitude do problema mas, especialmente sobre o crescen 

te aumento de mortes por eles ocasionados como conseqUê~ 

cia da revogação dessa lei 29 36 1+2 59 65 72 82 87 106 1 1 o 

1 1 2 1 1 3 1 1 9 Surgiram aqueles que defendiam a existência 

da lei que obrigava o uso de capacetes, portanto, favorâ -

veis ao uso de métodos coercitivos 13 1 ~+ 39 65 66 69 82 fi 7 

110 112. os que eram favoráveis aos métodos educativos e o , 

respeito à liberdade individual 6 92
; ou ainda, os partidâ-

rios da associação dos dois métodos 1 26 32 52 122 

No Brasil, o uso dos capacetes pelos conduto 

res e passageiros ~e motocicletas se restringia às estra-

das. Com a lei federal n9 7 031, de 20 de setembro de 

1982, o uso dos capacetes foi estendido para as vias urba-

nas. Outrossim, pela Resolução n9 602, de 04 de outubro 

de 1982, do Conselho Nacional de Trânsito, foram estabele-

cidas as normas para sua fabricação. 

Considerando-se que, no nosso meio, a obrig~ 

toriedade do uso de capacetes nas vias urbanas coincidiu 

com o ano determinado para a obtenção do material deste e~ 

tudo, embora somente no Último trimestre, e que na ocasião 

em que a lei foi aprovada houve ampla divulgação, existe a 

possibilidade de que tenha havido alguma modificaçãona fre 
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qUência de vítimas, principalmente as fatais devido aos 

traumatismos crânio-encefálicos. Cumpre lembrar trumém qu~ 

sabia-se previamente que não haveria condições de obter da 

dos relativos ao uso do capacete pela vítima, no 

do acidente. 

momento 

Por outro lado, enfatiza-se que mesmo nessas 

circunstâncias não deixa de ser oportuno investigar a natu 

reza das lesões, particularmente das vítimas fatais, assim 

como, a relação com o tempo de sobrevida da mesma e sua 

qualidade como usuário da via pública. 

A associação entre ser vítima de acidente de 

trânsito e ter ingerido álcool é um fato not6rio. Os efei 

tos da alcoolização como um dos mais importantes fatores 

humanos contribut6rios dos acidentes de trânsito sao res-

saltados13 5o 57 111 Quanto mais alta for a concentra-

ção de álcool no sangue do condutor, maior será a probabi-

!idade de ele provocar um acidente 50 1 o 2 1 1 1 

O Regulamento do C6digo Nacional de Trânsito 

(Decreto n9 16 127/68) no seu artigo 181, inciso III es

tabelece que "é proibido a todo condutor de veículo diri

gir em estado de embriaguez alco61ica ou sob efeito de subs 

tância t6xica de qualquer natureza" 94 • 

Sabe-se que dirigir uma moto exige perícia e 

prudência, portanto,parece inegável que a redução na coor

denação motora ou na capacidade de reagir prontamente ao 
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perigo advindo da ingestão prévia de álcool, pode ser im-

portante fator nos acidentes de motocicleta. Entretanto, 

se por um lado o papel do álcool em aumentar os riscos de 

acidentes de trânsito em geral é reconhecido, há ainda po~ 

cas informações acerca da associação entre o álcool e, es

pecificamente, os acidentes de motocicleta 6 97 

Um fator que dificulta os estudos sobre a as 

sociação entre o álcool e o acidente de trânsito e certa -

mente nele se inclui os de moto, é o intervalo de tempo eg 

tre a ingestão de álcool e o acidente. Contudo, investi-

gar essa associação parece ser importante, pois possibili-

ta detectar em que proporção ele pode estar presente nos 

acidentes de motocicleta mesmo que haja, entre ,outras, as 

limitações impostas pelas deficiências de informações quag 

to ao tempo de ingestão e o momento do acidente. 

Como·em todo est~do epidemiológico há que se 

inter-relationar a tríade: hospedeiro, agente e meio. Nos 

acidentes de trânsito, e aqui se inclui o de motocicleta , 

há interação do hospedeiro (homem) • agente (veículo) e meio 

(via pública) e cada um deles, por sua vez, e influencia-

do por inúmeros fatores. Embora reconhecendo a importân-

cia desses três fatores, como profissional da área de -sau 

de, julgou-se oportuno, de certa forma, centralizar a aten 

çao na vítima do acidente de moto a fim de aprofundar a 

análise nos aspectos já mencionados. Além dissá, esses 

aspectos não foram ainda analisados, particularmente, do 
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ponto de vista epidemiológico. 

Assim, do exposto e tendo em vista a crescen 

te importância assumida por este tipo de acidente, quer co 

mo causa de morte, quer de incapacidade física, pretende

se estudar esta problemática no âmbito do Município de São 

Paulo. Pretende-se, também, obter subsÍdios para os pro-

gramas de prevenção de acidentes de motocicleta, na 

da saúde. 

-are a 



2. O B J E T I V O S 
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Estudar os acidentes de motocicleta com víti 

mas ocorridos no Município de São Paulo, no ano de 1982 , 

através da: 

. comparação com os demais acidentes de trinsito de veícu

lo a motor, no que se refere i frota licenciada e nGmero 

total de vítimas; 

. caracterização das vítimas desses acidentes, segundo va

riáveis consideradas importantes do ponto de vista epid~ 
miológico; 

. mortalidade causada por esses acidentes; e 

possível associação entre o acidente e a ingestão de ál

cool etílico pela vítima. 



3. M A T E R I A L E 
M É T O D O S 
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O material de estudo foi constituído pela t~ 

talidade de acidentes de motocicleta com vítimas, ocorri -

dos no Município de São Paulo, no ano de 1982 e registra -

das pela Companhia de Engenharia de Trifego (CET) e Insti

tuto Médico Legal (IML). 

A identificação da vítima e as informações 

relativas as suas características, assim corno o momento do 

acidente foram fornecidas pela CET que, por sua vez, re

tira tais informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Po 

lÍcia Civil de São Paulo. 

A partir da identificação da vítima obtive 

rarn-se as informações relacionadas ao evento óbito, nos ar 

quivos do IML, através de um rastreamento da mesma por um 

período de 180 dias a partir do momento do acidente. O 

intervalo de tempo de seguimento entre o evento e a morte 

da vítima, foi determinado em 180 dias porque é até este 

prazo que ocorrem cerca de 99,4% de óbitos, devidos ao aci 

dente de trânsito em geral 85
• Durante a coleta de dados 

no IML 
.... 

puderam ser identificados outras v1t1rnas fatais 

que nao constavam nos registros do CET. 

Dados complementares relativos a frota de veí 

culos e a população do Município de São Paulo, nesse ano, 

foram obtidos respectivamente, no Departamento Estadual de 

Trânsito (DETRAN) e na Fundação Sistema Estadual de Anili 

se de Dados de São Paulo (SEADE). 
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3.1. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

A coleta inicial de dados para este estudo 

foi facilitada porque, no Hunicípio de São Paulo, existe ~um 

Banco de Dados de Acidentes de Trinsito, criado e mantido 

pela CET. 

Em geral, a notificação do acidente de trio

sito com vítimas é feita pelas pessoas envolvidas no aci -

dente que vao a Delegacia de Polícia para prestar inform~ 

çoes que são registradas no Boletim de Ocorrência (BO). A 

CET, transcreve essas informações contidas no BO em dois 

formulários específicos, pré-codificados. A codificação 

de dados é feita por estagiários que são estudantes univer 

sitârios, treinados para essa atividade. 

Os dados relacionados com o acidente de trân 

sito, no que se refere ao momento e ao local, são codific~ 

dos na "FOLHA DE CODIFICACÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO-CET" 

(anexo 1) desde iulho de 1978. 

Já, as informações relacionadas com as pes-

soas que estiveram envolvidas nos acidentes de trinsito 

com vítimas, passaram a ser codificadas a partir de outu

bro de 1981. A codificação é feita na "FOLHA COMPLEr1EN -

TAR DE CODIFICAÇÃO DE DADOS DE ACIDENTES DE TRÃNSITO-CET " 

(anexo 2). Nesta constam a identificação e as caracterí~ 

ticas das pessoas que se envolveram em acidentes de trinsl 

to com vítimas, pessoas essas classificadas como"vÍtimas " 

e "indiciadas". São "vítimas" as pessoas que sofreram le 
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soes corporais ou faleceram no acidente e "indiciadas", a

quelas que não sofreram lesões corpóreas. 

Os dados desses dois formulários sao periodl 

camente processados eletronicamente. Com eles se elabo

ram relatórios globais e específicos dos acidentes de tr5n 

sito, ocorridos no Município de São Paulo. 

A partir dos dados de todos os acidentes de 

trânsito de 1982, cedidos pela CET, retiraram-se aqueles 

relacionados com as vítimas de acidentes de motocicleta 

de interesse para este estudo, a saber: qualidade do usuá

rio da via pública, idade, sexo, estado de alcoolização e 

destino da vítima logo após o acidente. Foram. tamb~m co

letados os dados relativos ao momento do acidente e o lo

cal de sua ocorrência. 

Os dados de mortalidade foram obtidos a par

tir da identificação da vítima e abrangeu um seguimento da 

mesma por um período de 180 dias do momento do acidente . 

Esses dados foram coletados pela própria pesquisadora uti

lizanJo uma listagem específica, ordenada alfabeticamente 

pelo nome da vítima e contendo todos os demais dados codi

ficados na "FOLHA COMPLEMENTAR DE CODIFICAÇÃO DE DADOS DE 

ACIDENTES - CET". Esta listagem específica foi confeccio 

nada manualmente a partir de urna listagem geral, processa

da eletronicamente e fornecida pela CET. Na listagem ge

ral constou o nome de todas as pessoas que estiveram envol 
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vidas nos acidentes de trânsito com vítimas, assim como os 

demais dados codificados pela CET, de acordo com os regis-

tros do BO. Optou-se por ter como base uma listagem ge-

ral, pois havia a possibilidade de se identificar vítimas 

fatais no IML que poderiam não constar da listagem de aci 

dentes de motocicleta. Com isto poder-se-ia verificar se 

elas foram incluídas em outros tipos de acidentes. 

Os dados para análise da mortalidade foram c~ 

letados no IML, onde foram retiradas as informações regis

tradas no laudo de necropsia, no relatório de requisição de 

retirada de cadáver para o IML, na listagem de entrada de 

cadáver, na ficha de identificação da vítima e nos livros 

de dosagem de álcool no sangue. 

As informações foram colhidas inicialmente do 

laudo de necropsia. Houve sempre o cuidado de tentar lo-

calizar a vítima em todo o período pr~-determinado de in-

tervalo pós-evento. O falecido, em geral, foi localizado 

pelo nome e passou a ser identifi~ado tamb~m pelo -numero 

de entrada no IML. Do relatório desse laudo se anotou os 

dados de sua residência e os relativos~ natureza da lesão. 

Por meio do número de entrada do falecido no IML e : 'Usarido 

o relatório de requisição de remoção do cadáver, foi iden

tificado o momento e o local em que o Óbito ocorreu. Al~m 

disso, em alguns casos foi possível obter os dados rclati-

vos ao momento do evento. 

Nos casos em que o nome da vítima identifica 
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da pelo IML como de acidente de moto nao constava na lis 

tagem específica, verificava-se com que nome ela havia da-

do entrada no IML. Isso era feito na listagem de entrada 

do cadáver neste Serviço e completado pelos dados da ficha 

de identificação dos mesmos. A conferência para identifi 

caçao se fazia pelo nfimero do Distrito de Polícia e do Bo 

letim de Ocorrência. Dessa forma, conseguiu-se identifi-

car aqueles casos que constavam no BO como ''nome em bran

co" ou cujos nomes foram corrigidos para os reais do re-

gistro de nascimento. Para os casos não identificados por 

esses meios, tomou-se o cuidado de conferi-los na listagem 

geral que trazia os nomes de todas as pessoas 

nos acidentes de trânsito, no ano em estudo. 

envolvidas 

Ap6s essa busca exaustiva no IML, foram loca 

lizadas todas as vítimas que pelos registros do CET consta 

ram como mortos no local do acidente e tamb~m as vítimas 

nao fatais no momento do acidente mas, que vi·eram a fale

cer durante o transporte para o hospital ou ap6s sua hospi 

talização, dentro do prazo de 180 dias p6s-evento. Al~m 

desses mortos, foram tamb~m localizadas outras vítimas fa 

tais que não constavam na listagem fornecida pela CET, po

rém, foram registradas pelo IML como vítimas de acidentes 

de moto. E possível que essas vítimas registradas somen

te pelo IML sejam aquelas ·que o pr6prio hospital se encar 

regaria de fazer a notificação. 

Dessa forma, o total de vítimas de acidentes 
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de moto, do presente estudo, foi constituído pelos casos 

registrados pela CET e por aqueles identificados somente 

pelo IML. 

Além disso, foram também coletados dados pa

ra avaliação do estado de alcoolização da vítima. Eles fo 

ram obtidos em duas fontes: registros do BO e resultados 

da dosagem de álcool no sangue, realizados no IML. 

-3.2. CRITERIOS ESPECIAIS UTILIZADOS NA CATEGO 
RIZAÇÃO DOS ACIDENTES DE MOTOCICLETA 

Neste estudo estão incluídos todos os aciden 

tes de moto, sejam aqueles causados por colisão, choque ou 

queda, que resultaram em ferimentos ou morte do 'motociclis 

ta ou seu passageiro, sejam os casos de atropelamento por 

esse veículo. 

O termo "vítima" foi usado para definir a 

pessoa que sofreu lesões corporais ou veio a falecer em con 

seqüência do acidente de moto. Além disso, consideran~o-

se que: 

. a via pÚblica ou rua é a largura completa entre linhas de 
propriedade ou outros limites semelhantes, de todo lugar 
ou caminho do qual qualquer parte está aberta para uso 
público de veículos, quer por costume, que por direito 83

; 

o acidente de trânsito de veículo a motor é qualquer aci 
dente com veículo a motor ocorrido na via pública, isto 
é, originando-se, terminando ou envolvendo veículo par-



21 

cialmente na via pÚblica 83
; 

. a motocicleta é um veículo a motor de duas rodas, com 

assento para o condutor e o passageiro, cuja potência e 

igual ou superior a 50 cc de cilindradas 44 78 108 120 

Foram classificadas como vítimas de acidentes de: moto 

?,eu~co~dutor ou motociclista, seu passageiro e o ciclis

ta ou o pedestre atropelado pela mesma. 

Os critérios especiais usados pela CET e ado 

tados neste trabalho dizem respeito à qualidade do usuá -

rio da via pública e ao destino da vítima. Na "FOLHA COM 

PLEMENTAR DE CODIFICAÇÃO DE DADOS DE ACIDENTES DE TRÂNSI-

TO - CET" elas constam nos ítens "participação" e "in -

ternado", respectivamente, colunas 48 e 77 do anexo 2. 

- qualidade do usuário da via pública 

A qualidade do usuário da via pública, codi-

ficada no item "participação", foi identificada a partir 

do código H (motocicleta) do i tem "tipo de veículo" e cons 

tam como: 

(A) = pedestre atropelado 

(C) = ciclista atropelado 

(P) = passageiro vítima 

(N) = motociclista vítima 

Como o estudo é específico de acidentes de 

motocicleta, no decorrer do trabalho, para identificação 

da qualidade da vftima serão usados simplesmente os termos 



22 

pedestre, passageiro e motociclista. Houve somente um ca 

so de ciclista atropelado por moto e por isso, ele foi in

cluído no grupo de pedestres. 

- destino da vítima 

O destino da vítima logo após o acidente cons 

ta no item "internado" e é classificado em quatro catego -

rias: 

(S) sim, quando vítima - encaminhadQ.. = a e ao 

hospital; 

(N) quando ela - encaminhada = nao, na o e ao 

hospital; 

(M) = óbito, qundo o falecimento ocorre no 

local do evento; 

(X) = sem informação. 

- local de ocorrência do acidente e de resi

dência da vítima 

Para possibilitar uma análise criteriosa das 

vítimas de acidentes de motocicleta, em relação ao local 

de ocorrência e de residência, tentou se utilizar os mes-

mos critérios adotados por MELLO JORGE 8 ~, adaptados para 

esta modalidade de acidente. 

Embora todos os acidentes tenham sido identi 

ficados como ocorridos no Município de São Paulo, os dados 

de residência da totalidade de vítimas nao foi obtido por-
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que eles nao sao codificados pela CET. Apenas para os ca 

sos fatais houve a identificação do local de residência. 

Assim sendo, agruparam-se as vítimas como ten 

do sido: 

acidentado no Município de São Paulo, nao importando on

de se localizasse sua residência (GRUPO I) ; 

. acidentado no Município de São Paulo e comprovadamente re 

sidente nessa área (GRUPO II); 

. acidentado no Município de São Paulo, por~m com residên

cia ignorada (GRUPO III); 

. acidentado no Município de São Paulo e comprovadamente 

não residente nessa área(GRUPO IV). 

O GRUPO I, chamado de "OCORRENCIA", foi uti-

lizado neste trabalhá, sempre que se objetivaya uma carac

terização do acidente e da vítima sem a preocupaçao do cál 

culo de coeficiente. Constituiu-se de todo o material le 

vantado tanto pel~ CET como pelo IML. 

O GRUPO I!, chamado de "RESIDENTES", consti-

tuiu-se de todas as vítimas fatais que residiam no Municí-
' 

pio de São Paulo e para as quais pôde, portanto, ser calcu 

lado o risco de morrer por acidentes de motocicleta. Nes 

te trabalho ele foi denominado coeficiente mínimo de morta 

lidade. 
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O GRUPO III, chamado "RESIDENCIA IGNORADA", 

representou um grupo móvel, passível de ser ou não anexado 

ao anterior. Ao se admitir que todas as pessoas, cuja re-

sidência não foi localizada, morassem em São Paulo, suas 

mortes poderiam ser acrescentadas ao GRUPO li e se obteria 

então um novo coeficiente denominado coeficiente máximo de 

mortalidade. Caso contrário, considerando que nenhuma das 

pessoas residisse na área de estudo, o coeficiente mínimose 

manteria. 

O GRUPO IV, "NÃO RESIDENTES" foi . :computado 

mas nao foi utilizado na análise da mortalidade, porém, ele 

se encontra incluído no GRUPO I. 

Para o cálculo dos coeficientes de. mortalida-

de foi usada a estimativa de população, do ano 1982, forne

cida pela Fundação SEADE, que foi de 7 114 258 habitantes . 

A distribuição da população segundo o sexo foi de 3 458 929 

habitantes do sexo masculino e de 3 655 329 habitantes do 

sexo feminino. 

A análise das lesões apresentadas pelas víti-

mas foi restringida às pessoas que faleceram devido aos 

acidentes estudados, dentro do período preestabelecido. 
I 

A conclusão do laudo de necropsia foi trans -

crita integralmente. Os demais dados do referido laudo, 
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descritos nos itens referentes ao exame externo e interno 

do cadáver, foram classificados de acordo com a natureza da 

lesão e com os segmentos corpóreos lesados. 

A natureza da lesão foi analisada de acordo 

com os agrupamentos do capítulo XVII da Classificação In

ternacional de Doenças - 9a. revisão - Lesões e envenena -

mentos 83
• Houve tamb~m inclusão de algumas causas de ou-

tros capítulos. Embora todas as lesões tivessem sido co 

dificadas de acordo com as categorias de três algarismos , 

em razão do número não elevado de casos estudados, estão 

apresentadas de acordo com os agrupamentos dessas catego -

rias. 

A localização das lesões, segundo o segmento 

corporeo afetado, obedeceu as normas da Associação Brasilei 

ra de Normas T~cnicas 8 • Esta, por sua vez 1 está baseada 

nos critérios da "AIS - Abbreviated Injury Scale" 9 10 

- estado de alcoolização da vítima 

O estado de alaoolização foi avaliado de duas 

formas: pelos registros do BO e.' pela1,dosagem de álcool no 

sangue. Os dados do BO são aqueles anotados pela autor! 

dade policial e só identificam se n individuo estava ou 

nao alcoolizado, no momento do acidente. Os crit~rios 

sao subjetivos. A dosagem de álcool no IML ~ feita por 

meio do exame de sangue da vítima pelo m~todo de NICLOUX 19 

Trata-se de um exame que se baseia na oxidação do etano! p~ 
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lo bicromato de potássio em meio sulfúrico. A existência 

de resultados da dosagem de álcool no sangue foi investig! 

da em todos os falecidos no local do acidente ou nas pri-

meiras quatro horas após o evento. Embora haja controvér 

sias por se desconhecer o tempo decorrido entre a ingestão 

ào álcool e o acidente, assim como, na determinação do in-

tervalo de tempo adequado entre o acidente e a morte, foi 

estabelecido o limite máximo de quatro horas pós-evento 

com base nos estudos de BAKER & FISHER 13
• 

-3.3. TRATAMENTO ESTATISTICO 

Considerando-se que o estudo englobou o uni-

verso de acidentes de motocicleta com vítimas, . ocorridos 

no ~~nicípio de São Paulo, no ano de 1982, os resultados 

foram analisados e comentados principalmente sob a forma 

de proporções. Eles estão apresentados em tabelas, gráfi 

cos e figuras no capítulo referente a resultados e discus-

sao. 

Considerando-se que nos registros de aciden 

tes de trânsito com vítimas fornecidos pela CET, nao há 

dados de residência da vítima, os coeficientes de morbida-

de e de letalidade deixaram de ser calculados. Os coefi-

cientes de mortalidade, por sua vez, puderam ser obtidos 

porque os dados de residência da vítima fazem parte das i~ 

formações registradas no IML. Esses coeficientes foram tra 

balhados com seus valores mínimo e máximo, conforme meneio 

nado anteriormente. 



4. RESULTADOS E 
D I S C U S S A O 
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No ~~unicípio de São Paulo, no ano de 1982 

foram registrados pela CET e pelo IML, 3 390 acidentes de 

motocicleta com vítimas. Nestes acidentes, foram envolvi 

das 5 174 pessoas, das quais 694 saíram sem lesões corpo-

rais. Assim sendo, foram registradas 4 480 vítimas, das 

quais, 64 morreram no local do acidente e outras 102 fale 

ceram dentro do período de 180 dias após o evento. Conse 

qUentemente, no ano em estudo, houve 166 vítimas fatais e 

4 314 vítimas não fatais. 

-4.1. ANALISE DOS ACIDENTES DE MOTOCICLETA 

Para uma visão global da magnitude do proble 
., 

ma, apresenta-se inicialmente uma análise comparativa en-

tre os acidentes de moto e dos demais veículos a motor. Os 

resultados apresentados inter-relacionam o número de aci

dentes e o número de motos licenciadas no mesmo ano e lo-

cal, assim como, o numero de pessoas envolvidas nesses aci 

dentes. Para as pessoas envolvidas nos acidentes é defi-

nida a sua condição após o evento. De acordo com a elas-

sificação feita pela CET, elas podem ser vítimas fatais e 

não fatais, como também ter saído.do acidente sem sofrer 

lesões corporais. Esses mesmos parâmetros são também apr~ 

sentados em relação aos demais acidentes de veículo a mo-

tor. 



29 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS ACIDENTES E DAS V!TI~~S DE ACi 
DENTES DE MOTOCICLETA E DOS DEMAIS VE!CULOS A 
MOTOR, MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

ACIDENTES TIPO DE 
VE!CULO N % 

MOTOCICLETA 3 390 

DIM\IS VE!CULOS* 4 5 381 

(6,95) 

(93,05) 

V!TH1AS 
N % 

4 480 

38 507 

(10,42) 

(89,58) 

--------------r---------------------- ·-------
-TOTAL 48 771 (100,00) 42 987 (100,00) 

* FONTE: CET 
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Pela Tab~la 1, verifica-se que o nfimero ~de 

vítimas dos acidentes de moto é proporcionalmente maior do 

que o nfimero de acidentes enquanto que, em relação aos de

mais veículos é observado o inverso. De certa forma, is 

to demonstra que a vulnerabilidade da vítima nos acidentes 

de motocicleta é maior do que nos demais veículos a motor. 

A relação vítimas por acidente de motoci -

cleta foi igual a 1,32 e para os demàis veículos, 0,85 . 

Essa relação obtida para os demais veículos causou estra -

nheza. Segundo informações da CET, algumas vítimas podem 

deixar de ser transcritas para o formulário específico (an~ 

xo 2), porque os dados estão ilegíveis. Isso ocorre por

que sendo a 8a. via do BO, a utilizada para codificação dos 

registros de acidentes de trânsito com vítimas, nem sempre 

o carbono é suficiente para manter a legibilidade das in

formações documentadas. Além disso, é importante lembrar 

que a utilização do impresso para codificar os dados das 

vítimas de acidentes de trânsito estava ainda em fase ini 

cial, corno já se mencionou no capítulo de material e méto

dos. 

Entretanto, mesmo admitindo-se uma subestima 

çao dessa relação, poder-se~ia concluir que dificilmente 

ela seria maior dp que aquela relativa aos acidentes de m~ 

tocicleta, porque o mesmo poderia ter ocorrido com referên 

cia a estes Últimos. 
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TABELA 2 - NOMERO E PORCENTAGEM DE MOTOCICLETAS E DEMAIS 
VE!CULOS A MOTOR LICENCIADOS NO MUNICIPIO DE SÃO 
PAULO, 1978/1982. 

ANO 

TIPO DE 
VEICULO 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

~OCICLETAS 
DH1AIS 

VEICULOS TOTAL 

N N N 

23 796 (1,7) 1 374 162 (98,3) 1 397 958 (100,0) 

29 518 (2,0) 1 434 835 (98,0) 1 464 353 (100,0) 

41 520 (2,6) 1 544 466 (97,4) 1 585 986 (100.0) 

63 127 (3,8) 1 579 877 (96,2) 1.643 004 (100,0) 

66 125 (3,9) 1 655 045 (96,1) 1 721 170 (100,0) 

FONTE: DIVISÃO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO~ 
DETRAN - ~P. 
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~ 

Pela Tabela 2, pode se verificar que o numero 

de motos licenciadas em relação aos demais veículos ainda é 

pequeno (3,9% em 1982). Observa-se, no entanto, que anua! 

mente sua proporção vem apresentando um aumento gradativo • 

Verifica-se que o percentual de crescimento da frota licen-

ciada de 1982 em relação a 1978, foi de 177,9%. Os demais 

veículos nas mesmas condições, cresceram 22,4%. O maior 

aumento relativo das motocicletas foi verificado em 1981 

quando ele foi de 52,0% em relação ao ano anterior. Na épo 

ca, os demais veículos cresceram 2,3%. E, porém, interes-

sante observar que em 1982, a multiplicação da frota de mo-

tocicletas e dos demais veículos a motor, em relação ao ano 

anterior, alcançou Índices muito próximos. Ele foi de 4, 7% 

para as motos e de 4,8% para os demais veículos .. 

Considerando-se que no ano de 1982, para um 

total de 66 125 motos, houve 3 390 acidentes com esse tipo 
. 

de veículo, pode se verificar que a taxa de acidentes foi 

de 51,3 para cada 1 000 motocicletas. Por outro lado, em 

relação aos demais veículos, a taxa de acidentes foi de 27,4 

para cada 1 000 veículos. Esses dados reforçam a afirma -

ção anterior quanto ã vulnerabilidade das motocicletas em 

relação aos demais veículos a motor. 

Cumpre lembrar que essas taxas deixam a dese-

jar em relação ã sua precisão. Sabe-se que para calcular 

a taxa de acidentes, haveria necessidade de se conhecer a 

totalidade da frota circulante nessa área. Como nao foi 
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possível obter tais dados, com o objetivo de se ter alguma 

base para comparação, as taxas de acidentes foram calcula

das levando-se em conta somente os veículos licenciados no 

Município de São Paulo. Em relação ao número de aciden-

tes, utilizou-se o total de ocorrências. 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NOS ACIDEN
TES DE MOTOCICLETA E DEMAIS VE!CULOS A t10TOR, 
SEGUNDO CONDIÇÃO FfSICA POS-EVENTO, MUNICfPIO 
DE SÃO PAULO, 1982. 

TIPO DE 
VEfCULO 

COM LESÕES 

SEM LESOES 

TOTAL 

MJI'OCICLETAS DEMAIS 
VEfCULOS TarAL 

N % N % N % 

4 480 (86,59) 38 507 (61,06) 42 987 (62,99) 

694 (13,41) 24 559 (38,94) 25 253 (37,01) 

5 174 (100,00) 63 066 (100,00) 68 240 (100,00) 

----------+--------- ------------------------------------

Pela Tabela 3, verifica-se que 6 8 240 pessoas 

estiveram envolvidas em acidentes de trânsito onde houve 

pelo menos uma vítima, ou seja, uma pessoa com lesões cor-
~ 

poreas. Verifica-se também que a proporção de vítimas de 

acidentes de moto foi maior do que a dos demais veículos 

(86,59% e 61,06%, respectivamente). 

Slnl~ da BlbUoteca a Docamenta~lo 
______ .. .... tuu: •l•allrl 
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Segundo alguns autares, a proporçao de víti

mas nos acidentes de moto é de cerca de 90% enquanto que, 

para os demais veículos, ela está próxima dos 9% 27 3 o 3 2 

4 2 6 5 7 1 A proporção encontrada neste trabalho foi simi 

lar àquela se se comparar o resultado de vítimas de aci-

dentes de moto. Já, para as vítimas dos demais veículos. 

a freqUência obtida foi muito superior. Julga-se que ·tal 

fato tenha ocorrido devido a alta freqUência de acidentes 

de trinsito nesta área. principalmente, os ~atropelamentos 

7 6 8 4 

TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DAS V!TIMAS DE ACIDENTES DE MOTOC.!. 

""' "TIPO DE 
VEICULO 

CONDI-~ 
:AO VITAL 

NÃO FATAL 

FATAL 

TOTAL 

CLETA E DEMAIS VE!CULOS A MOTOR SEGUNDO A CON
DIÇÃO VITAL ANOTADA NO MOMENTO DO EVENTO, MUNI
C!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

KITOCICLETAS DB·1AIS TOTAL VE!CULOS 
N % N % N % 

---
4 416 (98,57) 37 770 (98,09) 42 186 (98,14) 

64 (1,43) 737 (1,91) 801 (1,86) 

4 480 (100,00) 38 507 (lOO,OC) 42 987 (100,00) 

Pela análise isolada da Tabela 4, podese ob

servar que a proporção de vítimas fatais de acidentes de 
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moto (1,43\) nao ~muito diferente daquela dos demais vef 

culos (1,91\). 

Há, porém, que se considerar a frota de vef-

culos em circulação. Tomando-se como base de comparaçao 

o total de motocicletas licenciadas, assim como dos demais 

veículos nas mesmas condições, verifica-se que o risco de 

morrer devido a esses acidentes ~ diferente. A taxa de 

mortos no local do acidente foi de 0,97 vitima fatal para 

cada 1 000 motos e 0,45 para cada 1 000 dos demais veícu

los. A taxa de feridos ou vitimas não fatais foi de 66,78 

para cada 1 000 motocicletas e de 22,82 para cada 1 000 

dos demais veículos. 

A taxa de mortos em relação ao número de mo

tocicletas parece sofrer variações de acordo com o local 

da investigação. Taxas inferiores às deste estudo varian 

do de 1,29 a 0,53 para cada 1 000 motos .foram observa 

das por alguns autores 26 32 36 70 99 Por outro lado, ta 

xas superiores foram encontradas por HEILMANN et alii 58 e 

LIMA f9
81

• O primeiro encontrou uma taxa de 4,9 mortos 

para cada 1 000 motocicletas e o outro, verificou em 

Brasília, no mesmo ano deste estudo, uma taxa de 4,81 mor

tos para cada 1 000 motocicletas. 

Em relação ã taxa de feridos para cada 1 000 

motos, a encontrada neste trabalho, foi muito superior as 

de outros autores. A variação da taxa de feridos para ca 
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da 1 000 motos Hoi de 19,97 a 45 6926 36 58 70 • Em Bra 

sília, foi encontrada uma taxa de 50,63 para cada 1 000 

motos, ou seja, também inferior à encontrada neste estudo 81
• 

~ importante lembrar que essas taxas podem 

ser corrigidas se se levar em conta o número de Óbitos ocor 

ridos posteriormente ao acidente, conforme será descrito no 

item 4.3. 
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TABELA 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS ACIDENTES E DAS V!TIMAS DE ACI

DENTES DE MOTOCICLETA SEGUNDO MES DE OCORRENCIA, 
MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

MES 

JANEIRO 

FEVEREIRO 

MARÇO 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

TOTAL 

ACIDENTES 

N 

233 

208 

265 

256 

263 

280 

220 

342 

345 

307 

346 

3 25 

3 390 

( 

( 

( 

c 

c 

( 

( 

C] 
o 

6 '8 7) 

6,13) 

7,81) 

7,55) 

7,76) 

8,26) 

6 '49) 

. (10,09) 

(10,18) 

( 9,06) 

(10, 21) 

( 9,59) 

(100,00) 

V!TIMAS 

N 

313 ( 6 '99) 

282 c 6 '29) 

334 c 7,46) 

317 c 7,08) 

276 c 6,16) 

434 c 9 '69) 

390 c 8, 7 O) 

4 24 c 9,46) 

4 75 (10,60) 

388 ( 8,66) 

444 ( 9,91) 

403 ( 9, 00) 

4 480 (100,00) 

V!TIMAS POR 

ACIDENTES 

1,34 

1,36 

1,26 

1,24 

1,05 

1,55 

1,77 

1,24 

1,38 

1,26 

1,28 

1,24 

x 1,33 
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Em relação ao número de acidentes registra -

dos, segundo mes de ocorrência, verifica-se que, com exce 

ção do mês de julho, o segundo semestre apresentou maior 

-numero do que o primeiro semestre. A m~dia mensal de aci 

dentes de moto foi de aproximadamente 282. Isto signifl 

ca que em m~dia, diariamente, houve mais de 9 acidentes 

de moto com vítimas. 

A distribuição das vítimas de acidentes de 

moto segundo o mes foi semelhante sendo que, a m~dia men 

sal foi de aproximadamente 373 vítimas. 

12 vítimas por dia. 

Houve cerca de 

O mes com menor número de acidentes foi feve 

reiro, talvez por ser ele o de menor número de dias. No 

entanto, corrigindo-se esse valor para trinta dias, ainda 

assim, fevereiro continuou a ser o mês com menor numero de 

acidentes. O maiór número foi registrado em novembro. Em 

relação is vítimas, o mês de menor número foi maio e o de 

maior, setembro. 

Na relação vítimas por acidente, verifica-se 

que os meses de abril, maio e dezembro apresentaram valo

res inferiores a m~dia anual (1,33) e o inverso aconteceu 

nos meses de julho e agosto. 

Chama a atenção o fato de que no Último tri-

mestre do ano em estudo, essa relação apresentou valores 

baixos, o que poderia estar indicando uma possível influên 
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cia da utilização do capacete, em virtude da grande divul

gaçao dada à lei federal* que estendia o uso desse equip~ 

mento para as vias urbanas. 

- -4.2. CARACTERIZAÇAO DAS VITIMAS 

Na caracterização das vítimas de acidentes 

de motocicleta tomou-se como base, a conseqtiência do aci -

dente no que se refere à condição vital do acidentado. As 

sim, as vítimas foram classificadas em fatais e não fatais 

e estudou-se a sua relação com idade, sexo e momento do 

acidente. Esses mesmos parâmetros foram ainda analisados 

subdividindo-se as vítimas de acordo com sua qualidade: pe 

destre, passageiro e motociclista. 

Das 4 480 vítimas de acidentes de motocicle-

ta, identificadas pela CET e IML, 166 (3,71%) morreram em 
. 

decorrência do mesmo, dentro de um intervalo de 180 dias 

pós-acidente. A proporção de mortos por acidentesde moto 

cicleta, verificada por DRYSDALE et alii 43 e KRAUSS et 

alii 70 foi de 1,4%, por CLARK & MORTON 30 2,2% e o percen

tual de DEANER & FITCHETT 37 foi de 3,08%, ou seja, inferio 

res ao deste estudo. Já WILLIAMS & HOFFMAN 117 encontra-

ram um percentual superior, ou seja, 5% de vítimas fatais. 

Um fato que merece ser citado é que esses autores - -nao sao 

precisos em relação ao intervalo de tempo entre o acidente 

* Lei n9 7 031 de 20/09/82. 
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e a morte, o que, de certa forma, dificulta uma comparaçao 

aprofundada. 

A distribuição das vítimas fatais e não fa

tais segundo sua qualidade como usuário da via pública en

contra-se apresentada na Tabela 6 e no Gráfico 1. 

TABELA 6 - DISTRIBUIÇÃO DAS V!TIMAS* DE ACIDENTES DE MOTO
CICLETA SEGUNDO SUA QUALIDADE E CONDIÇÃO VITAL 
POS-EVENTO, MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

~~NDIÇÃO FATAL ·NAo FATAL TOTAL 
'~!TAL 

N , N \ N \ QUALIDADE'~ 

PEDESTRE 28 (19 ,85) 940 (21,79) 968 (21,73) 

PASSAGEIRO 18 (12. 77) 611 (14,16) 629 (14 ,12) 

~UTOCICLISTA 95 (67,38) 2 763 (64,05) 2 858 (64 ,15) 

IGNORADA 25 25 

TOTAL 166 (100,00) 4 314 (100,00) 4 480 (100,00) 

* As percentagens foram calculadas sobre o total de casos 
com informação·~onhecida. 

Pela Tabela 6, verifica-se que cerca de dois 

terços das vítimas eram motociclistas. Os pedestres apa-

recem em segundo lugar e os menos freqUentes foram os pas

sageiros. 
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Esta posição é mantida tanto para as vítimas 

fatais como para as não fatais. Observa-se, ainda,que em 

relação à qualidade da vítima, somente nos casos fatais fo 

ram encontradas vítimas cuja qualidade permaneceu ignorad~ 

ou seja, não ficou definido se se tratava de motociclista 

ou passageiro da moto. 



GRÁFICO l - VJTIMAS FATAIS E NÃO FATAIS DE ACIDENTES DE 

MOTO CI CLE TA SEGUNDO SUA QUALIDADE, MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO I 1982. 
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NÃO F4TAIS 

42 



43 

O gráfico 1 mostra que, de uma forma geral , 

os casos nao fatais apresentam características semelhantes 

ao do total de casos estudados. e possível que isto este 

ja relacionado com o fato de a maior proporçao (96,29%) ter 

sido de casos não fatais. Por esta razao, na análise da 

qualidade do usuário segundo sua idade, sexo e momento do 

acidente, os gráficos serooapresentados somente em relação 

às vítimas fatais e não fatais. 

Aind~ em relação à qualidade da vítima, embo 

ra cerca de dois terços de todas as vítimas continuem sen

do motociclistas, é interessante notar que a proporçao de 

vítimas não fatais foi ligeiramente inferior a daqueles 

que morreram. Por outro lado, esta proporção foi inversa 

ao se tratar de pedestres e passageiros. 

A distribuição das vítimas fatais foi seme -

1hante àquela encon·trada por OLIVARES URBINA 9 0
• Em sua 

casuística ele constatou 63\ de motociclistas, 22% de pede~ 

tre e 15% de passageiros. 

Já, WOODWARD 120 encontrou para os falecidos 

maior proporçao de motociclistas, ou seja, 70,881; os pe

drestes ficaram em segundo lugar com 15,53% e por último , 

os passageiros com 13,59%. 

Nos demais estudos, onde foram analisadas as 

proporçoes de motociclistas e passageiros, os condutores 
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representaram cerca de 90% do total de vítimas. O menor 

percentual de motociclistas vítimas foi 84,1% e o maior, 

93,8%4 13 26 30 37 50 67 71 78 115 

Caso neste estudo fossem considerados somen 

te os motociclistas e passageiros, o percentual dos condu-

tores seria de 78,27%. Esta proporção. portanto, teria 

sido menor do que todas as encontradas em outras publica -

çoes. 

4.2.1. DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO SEXO 

A distribuição das vítimas segundo sexo en

contra-se apresentadas nas Tabelas 7 e 8 .. 

TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO DAS VfTIMAS* DE ACIDENTES 
CICLETA SEGUNDO SEXO E CONDIÇÃO VITAL 
TO, MUNICfPIO DE SÃO PAULO, 1982. 

DE MOTO
PdS-EVEN 

~ CQNDIÇÃO 
SEXO '-~I TAL 

FATAL NÃO FATAL TOTAL 

-~ N % N % N % 

MASCULINO 141 (84,94) 3 436 (79,80) 3 577 (79,99) 

FEMININO 25 (15,06) 870 (20,20) 895 (20,01) 

SEM INFORMAÇÃO 8 8 

TOTAL 166 (100,00) 4 314 (100,00) 4 480 (100, 00) 

* As percentagens foram calculadas spbre o total de casos 
com informação conhecida. 
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Q,pTedomínio das vítimas do sexo masculino 

nos acidentes de moto é marcante (79,99%) e se repete tan 

to nas vítimas fatais como não fatais. Nas vítimas f a-

tais ele é ainda mais marcante. A relação vítimas do se-

xo masculino e as do sexo feminino foi igual a 4,00; para 

as vítimas fatais foi 5,64 e para as não fatais, 3,95. 

Essa predominância do sexo masculino e con-

firmada por diversos autores. Nos trabalhos em que se es 

tudou todas as vítimas de acidentes de moto, a -proporçao 

relativa ao sexo masculino variou de 79% a 92% 26 3 9 5 3 67 

7 o 1 1 5 O mesmo ocorreu em relação aos casos fatais sen 

do que, outros autores encontraram proporçoes um pouco 

maiores e que se situaram entre 86% e 92% 13 50 56 90 



TABELA 8 - DISTRIBUIÇÃO DAS VITI~~S*DE ACIDENTES DE MOTOCICLETA SEGUNDO SEXO E QUALIDADE, MUNI 
CIPIO DE SÃO PAULO, 1982. 

I PEDESTRE PASSAGEIRO MJTOCICLISTA IGNORADA TOTAL 
SEXO 

MASCULINO 503 (52' 23) 300 c 47 '77) 2 750 (96 '29) 24 (96 '00) 3577 (79,99) 

FEMININO 460 * * c 4 7 ' 77) 328 (52,23) 106 c 3' 71) 1 c 4,00) 895 (20,01) 

SB1 INFORMAÇÃO 5 1 2 - 8 

TOTAL 968 (100 '00) 629 (100,00) 2 858 (100,00) 25 (100,00) 4 480 (100,00) 

* As percentagens foram calculadas sobre o total de casos com informação conhecida. 

** 1 ciclista atropelado. 

.0::. 
0\ 
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Pela Tabela 8, verifica-se que a nítida pred~ 

minância do sexo masculino permanece somente em rela~o , ao 

motociclista e nele é ainda mais evidente. Nas vítimas de 

qualidade ignorada também foi observada essa proporçao o 

que poderia levar a supor que eles eram motociclistas. 

~ interessante observar que entre os pedes -

tres e os passageiros, a diferença quanto ao sexo é pequena. 

Ainda assim, o sexo masculino foi mais freqUente entre os 

pedestres e somente nos passageiros, predominou o sexo femi 

nino. 

Tais resultados sio compatíveis com os diver-

sos autores no que diz respeito aos motociclistas 13 3 o 5o 

6 8 81 9 0 e aos pedestres 81 9 0
• Com referência .aos passa -

geiros, o sexo feminino foi mais freqUente para uns 13 81 e 

o masculino para outros 3 0 50 9 0
• Cumpre enfatizar que qua!!_ 

to a passageiros e pedestres, todos encontraram diferenças 

pequenas, no que se·refere ao sexo. Assim sendo, a maior 

proporção do sexo masculino poderia estar relacionada com 

sua maior exposição, assim como, maior utilização deste ti

po de veículo. 

Ao se analisar cada tipo de usuário segundo 

ter sido vítima fatal ou não, verificou-se que essa distri-

buição é mantida e as diferenças observadas em cada 

são pequenas (gráfico 2 e anexo 3.1.). 

grupo 



GRÁFICO 2 - VfTIMAS FATAIS E NÃO FATAIS DE ACIDENTES DE 

MOTOCICLETA ENTRE PEDESTRES, PASSAGEIROS E 

MO TO C I C L I S TA S SE G U N O O SE X O , M U N I C { P I O D E 

SÃO PAULO, 1982 
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3,80% 
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4.2.2. DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO IDADE 

As Tabelas 9 e 10 mostram a distribuição das 

vítimas segundo idade. 

TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DAS V!TIMAS* DE ACIDENTES DE MOTOCI 
CLETA SEGUNDO IDADE, E CONDIÇÃO VITAL PÓS-EVEN 
TO, MUNICfPIO DE SÃO PAULO, 1982. 

~CONDIÇÃO FATAL NÃO FATAL TOTAL 
VIT~ IDADE N % N % N 

Ül-f 4 ( - I 65 ( 1 '57) 65 ) 

5 H 14 6 ( 3 ,61) 242 ( 5 ,83) 248 

15 H 24 87 (52,41) 2188 (52' 76) 2275 

25 H 34 44 (26,51) 1096 (26,43) 1140 

35 HS9 20 (12 ,OS) 437 (lO' 54) 457 

60 H 85 9 ( 5 ,42) 119 ( 2 '87) 128 

SEM INFORMAÇÃO 167 167 

TOTAL 166 (100,00) 4314 (100,00) 4480 

*As percentagens foram calculadas sobre o total de 

com informação conhecida. 

% 

( 1,51) 

( 5,75) 

(52' 75) 

(26 '43) 

(10,59) 

( 2 ,97) 

(100 ,00) 

casos 
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As faixas etárias mais atingidas foram as de 

15 a 24 anos e as de 25 a 34 anos, totalizando 79,18% do 

total de vítimas. Adicionadas as vítimas menores de 15 

anos, nota-se que cerca de 87% das vítimas têm menos que 

35 anos de idade. A distribuição é semelhante quando ana 

lisada em relação às vítimas fatais e não fatais, exceto 

nas faixas etárias extremas. ocasião em que ela se inver 

te. Há mais vítimas fatais na faixa de maiores de 60 

anos do que naquela de menores de 15 anos. 

tos na faixa etária de O a 4 anos. 

Não houve mor 

O predomínio das vítimas jovens foi um fato 

esperado e é confirmado em diversas publicaç6es. Para es 

ses autores as vítin1as de acidentes de moto, em· geral, apr~ 

sentavam idades menores que 25 anos com percentuais varia~ 

do entre 68% e 89% 26 32 39 52 53 70 Alguns assinalam 

que a proporção de menores de 20 anos e superior a metade 

de todas as vítimas 4 4 1 6 7 
• Outros verificaram que o pe! 

centual de menores de 35 anos é superior a 90% 26 3 2 51 

Já, em relação aos mortos por acidentes de motocicleta, ob 

servou-se que 73 a 86% tinham a idade inferior a 35 anos 

1 3 5 o 9 o 1 1 6 Como afirmam CARROL & WALLER 28 acredi-, 

ta-se que como os mais jovens sao os mais expostos, eles 

são também os mais representativos, seja nos acidentes fa-

tais, seja nos nao fatais. 



TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO DAS VITIMAS* DE ACIDENTES DE MOTOCICLETA SEGUNDO IDADE E QUALIDADE, 

MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 1982. 

PEDESTRE PASSAGEIRO ~[)TOC ICLISTA IGNORADA TOTAL 
IDADE ......... I 

N % N % N % N % N % 

O H 4 55 c 5' 98) 10 c 1' 73) - c - ) - c - ) 65 c 1,51) 

5 H 14 188 (20,46) 46 c 7 ,93) 14 c 0,50) - c - ) 248 c 5,75) 

15 H 24 186 (20,24) 391 (67,41) 1 .687 (60,49) 12 c 48 ,00) 2 276 (52' 77) 

25 H 34 137** (14,91) 109 (18' 79) 882 (31,62) 11 (44,00) 1 139 (26 ,41) 

35 H 59 230 (25 '03) 24 c 4,14) 201 c 7,21) 2 ( 8,00) 457 (10,59) 

60 H 85 123 (13' 38) - c - ) 5 c o' 18) - c - ) 128 c 2 ,97) 

SEM INFORMAÇÃO 49 49 69 - 167 

TOTAL 968 (100,00 629 (100 '00) 2 858 (100 '00) 25 (100,00) 4 480 (100,00) 

* As percentagens foram calculadas sobre o total de casos com informação conhecida. 

** 1 ciclista atropelado. 
c.n 
....... 
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Pela Tabela 10, pode se notar que a predomi

nância das faixas etárias de 15 a 24 anos e de 25 a 34 anos 

deve-se ao número de motociclistas e de passageiros. Da

dos semelhantes foram obtidos por LIMA f9 
81

• GRAHAM 5 0 por 

sua vez, verificou que 84% dos passageiros e 71,6% dos 

motociclistas tinham menos que 30 anos. 

Por outro lado, chama a atenção o fato de te 

rem sido identificados 14 motociclistas na faixa etária de 

5 a 14 anos, assim como, 10 passageiros cujas idades eram 

inferiores a 4 anos. Embora numericamente baixos, tais 

dados sugerem que a exposição de indivíduos dessas faixas 

etárias deveria ser melhor estudada. Al~m diss~~ vale 

ressaltar que foram identificados como motocicl~stas, indi 

viduos sem idade legal para serem condutores de motocicle 

tas. 

Em r~laçio aos pedestres, há uma distribui

ção mais homogênea, havendo inclusive maior participação 

das faixas etárias extremas. LIMA F9 81 tamb~m verificou 

uma distribuição mais homogênea, por~m. mantendo ainda um 

pico de 30% na faixa etária de 15 a 24 anos. 

e importante consignar que a proporçao de p~ 

destres com idade inferior a 14 anos foi de 26,54% o que 

demonstra que o atropelamento por moto nessas faixas etá

rias & bastante alto e indica a necessidade de uma adequa

da educação para o trânsito. Igualmente, na faixa etária 

de 60 a 85 anos, o percentual mostrou-se alto o que revela 

a vulnerabilidade dos pedestres dessa idade. 
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Ao se comparar a idade das vítimas fatais e 

nao fatais de acordo com sua qualidade (gráfico 3 e anexo 

3.2.), alguns fatos interessantes merecem ser destacados. 

A distribuição dos pedestres, passageiros e 

motociclistas não fatais foi semelhante àquela observada 

na Tabela 10 que analisa a qualidade do usuário. Em re

lação aos que morreram nio há grandes diferenças na distri 

buição dos passageiros e dos motociclistas. No entanto , 

em relação aos pedestres, chama a atenção a maior propor

ção de mortos nas faixas extremas. 

Tais fatos demonstram que ao se analisar as 

vítimas de acidentes de motocicleta no que se refere ã ida 

de e sexo, ~ importante defini-los quanto ã sua qualidade, 

como usuário da via pública. 



GRÁFICO 3 - VÍTIMAS FATAIS E NÃO FATAIS DE ACIDENTES DE MOTO

CICLETA ENTRE PEDESTRES, PASSAGEIROS E MOTOCICLISTAS 

SEGUNDO IDADE, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 1 1982. 
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4.2.3. DISTRIBUIÇÃO DAS V!TIMAS SEGUNDO MES 
DE OCORRENCIA DO ACIDENTE 

Nas Tabelas 11 e 12 estão apresentados os re 

sultados relativos a distribuição mensal das vítimas, segu~ 

do o mês de ocorrência do acidente. 

TABELA 11 - DISTRIBUIÇÃO DAS V!TIMAS DE ACIDENTE DE MOTOCI
CLETA SEGUNDO SUA CONDIÇÃO VITAL P~S-EVENTO E 
MES DE OCORRENCIA, MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 198~ 

FATAL NÃO FATAL TafAL 

N N N 

JANEIRO 12 ( 7 ,23) 301 ( 6 ,98) 313 ( 6 '99) 

FEVEREIRO 12 ( 7 ,23) 270 ( 6,26) 282 ( 6 '29) 

~1ARÇO 11 ( 6,63) 323 ( 7 ,48) 334 ( 7 ,46) 

ABRIL 15 ( 9,04) 302 ( 7 ,00) ·317 ( 7 ,08) 

MAIO 11 ( 6 ,63) 265 ( 6 ,14) 276 ( 6 ,16) 

JlNiO 17 (10,24) 417 ( 9 ,67) 434 ( 9,69) 

JUUIO 11 ( 6 ,63) 379 ( 8 '79) 390 ( 8 '70) 

AGOSTO 6 ( 3 ,61) 418 ( 9 ,69) 424 ( 9,46) 

SETEMBRO 19 (11,44) 456 (10,57) 475 (10,60) 

OlTfUBRO 14 ( 8 ,43) 374 ( 8,6 7) 388 ( 8,66) 

NOVEMBRO 20 (12,05) 424 ( 9 ,83) 444 ( 9,91) 

DEZEMBRO 18 (10 ,84) 385 ( 8. 92) 403 c 9 ,00) 

TafAL 166 (100,00) 4 314 (100,00) 4 480 (100 '00) 



TABELA 12 - DISTRIBUIÇÃO DAS VITIMAS DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA SEGUNDO SUA QUALIDADE E MES 

DE OCORRENCIA, MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

PEDESTRE PASSAGEIRO ~DTOCICLISTA IGNORADA TafAL 
N o 

ti N % N % N % N % 

JANEIRO 73 ( 7' 54) 47 ( 7,4 7) 190 ( 6,65) 3 (12,00) 313 ( 6,99) 

FEVEREIRO I 61 ( 6' 30) 47 ( 7,4 7) 173 ( 6,05) 1 c 4,00) 282 ( 6' 29) 

MARÇO I 75 ( 7' 75) 49 c 7,79) 210 ( 7 '35) - ( - ) 334 ( 7,46) 

ABRIL I 74 ( 7 '65) 41 c 6 '52) 201 ( 7 ,03) 1 ( 4,00) 317 ( 7 '08) 

MAIO I 62 ( 6 ,41) 25 ( 3 ,98) 184 ( 6,44) 5 (20,00) 276 ( 6 ,16) 

JUNHO I 97 (10 ,02) 57 ( 9 '06) 277 ( 9 ,69) 3 (12 ,00) 434 ( 9,69) 

JUUiO I 90 ( 9 ,30) 65 (10 ,33) 232 ( 8 ,12) 3 (12 ,00) 390 ( 8,70) 

AOOSTO I 95 ( 9 ,81) 59 ( 9 '38) 269 ( 9,41) 1 ( 4,00) 424 ( 9,46) 

SETEMBRO I 92 ( 9,50) 71 (11 '29) 310 (10 ,85) 2 ( 8,00) 475 (10,60) 

OillUBRO I 73 ( 7,54) .54 ( 8,59) 259 ( 9 ,06) 2 c 8,00) 388 ( 8,66) 
. 

NOVEMBRO I 96 ( 9 '92) 57 ( 9,06) 291 (10' 18) - ( - ) 444 ( 9,91) 

DEZEMBRO I 80 ( 8 ,26) 57 ( 9,06) 262 ( 9 ,17) 4 (16,00) 403 ( 9 '00) 

TafAL I 968 (100,00) 629 (100,00) 2 858 (100,00) 25 (100,00) 4 480 (100,00) 
(J"' 

0\ 
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Em setembro, registrou-se o maior número (de 

vítimas e em maio, o menor. Esta distribuição foi seme-

lhante para as vítimas não fatais. O maior número de víti 

mas fatais se localizou nos acidentados no mês de novembro 

e a menor freqUência foi observada em agosto. 

Em relação i distribuição mensal, alguns aut~ 

res tamb6m não verificaram nenhuma predominincia nítida 7 0 

81 116 ~ interessante observar que KRAUSS et alii7 0 acre 

ditam que não há um mês predominante mas que pode haver uma 

relação com os meses em que coincidem os fins de semana pro 

longados. Segundo ele, isto acarretaria um aumento na cir 

culação de motos e, conseqtientemente, o risco de acidentes 

ficaria maior. 

Já, CARROL & WALLER 28 constataram que a va

riação sazonal tem influência sobre a ocorrência de aciden

tes de moto. Para essas autoras, os meses de maior fre

qtiência foram abril a setembro, com a mais alta proporçao 

de acidentes não fatais em julho e fatais em agosto. Nos 

meses de outubro a janeiro houve menor número de acidentes 

mas, predominaram os fatais. Elas comentam que nos aciden 

tes de automóveis se observa uma flutuação menor. Julga-se 

que tais resultados são compatíveis somente naqueles. locais 

em que as alterações sazonais são nítidas e por isso pode

riam influenciar a maior ou menor exposição do motociclista 

nas vias públicas. 

A média mensal de vítimas foi 373, sendo que 
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para os casos fatais ela foi de 14 e para os nao fatais 

360. Assim, em relação ao total de vítimas, a freqUência 

foi sempre maior que a m€dia no segundo semestre, enquanto 

que, no primeiro semestre ela s6 foi ultrapassada no mes 

de junho. Distribuição semelhante € observada em relação 

as vítimas não fatais. 

Neste trabalho nao foi possível verificar a 

ocorrência de qualquer fator determinante, porque a distri 

buição mensal foi mais ou menos uniforme. 
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Quanto i qualidade da vítima, os meses de me 

nor nfimero foram fevereiro para os pedestres e maio para 

os passageiros. Os meses de maior nfimero de vítimas fo

ram junho para pedestres e setembro para passageiros e mo

tociclistas. O nfimero de vítimas cuja qualidade era des 

conhecida, por ser pequeno, não permitiu análises. 

A m~dia mensal de vítimas pedestres foi 81 , 

passageiros 53 e motociclistas 258. A distribuição men

sal das vítimas, segundo sua qualidade, mostrou também que 

ela foi superior i média no segundo semestre, exceto para 

os pedestres, no mês de dezembro. 

Na análise das vitimas fatais e nao fatais, 

de acordo com sua qualidade, observam-se algumas variaç~es 

naqueles que faleceram. Sup~e-se, no entanto, que o pe

queno numero de falecidos, particularmente no que se refe

re aos pedestres ~passageiros, não permite qualquer con-

clusão. Em relaçio aos motociclistas, chama a atenção o 

maior nÚ111ero de vítimas fatais observado nos meses de se

tembro, outubro e novembro (gráfico 4 e anexo 3.3.). 



GRAFICO 4 - VÍTIMAS FATAIS E NÃO FATAIS DE ACIDENTES DE MOTO
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4.2.4. DISTRIBUIÇÃO DAS V!TI~~S SEGUNDO PER!O 
DO DO .DIA DA OCORRENCIA DO ACIDENTE 

Nas Tabelas 13 e 14 estão apresentados os va-

lores relacionados com a distribuição das vítimas, segundo 

os períodos do dia em que ocorreram os acidentes. 

TABELA 13 - DISTRIBUIÇÃO DAS V!TIMAS DE ACIDENTE DE MOTOCI
CLETA SEGUNDO SUA CONDIÇÃO VITAL POS-EVENTO E 
PER!ODO DO DIA DE OCORRENCIA, MUNIC!PIO DE SÃO 
PAULO, 1982. 

CONDIÇJ\0 
VITAL FATAL NÃO FATAL TOTAL 

PERf0-
00 00 DIA 

O a 5 horas 

6 a 11 horas 

12 a 17 horas 

18 a 23 horas 

SEM INF0~".1AÇÃO 

TOTAL 

N 

18 

25 

52 

56 

15 

166 

·N N' 

(11 ,91) 297 c 7,80) 315 

(16,56) 809 (21,24) 834 

(34,44) 1 460 (38' 33) 1 512 

(37,09) 1 243 (32,63) 1 299 

505 520 

C100,00) 4 314 (100. 00) 4 480 

* As percentagens foram calculadas sobre o total de 
com informação conhecida. 

Os períodos do dia em que houve maior 

c 7,96) 

(21,06) 

(38,18) 

C32' 80) 

ClOO,OO) 

casos 

-numero 

de acidentes foram de 12 a 17 horas e de 18 a 23 horas, tan . 
to para os acidentes fatais como para os não fatais. 
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CARROLL & WALLER 28 também verificaram que 

a maior proporção de acidentes não fatais (45,3%) ocorreu 

entre 12 e 17 horas e os fatais (41,0%), entre 18 e 23 ho

ras. No geral, porém, os autores ressaltam o período de 

16 a 20 horas como aquele de pico de acidentes 32 ~ 8 70 90 

Agrupando os períodos estudados em horas do 

dia (6 a 17 horas) e horas da noite (18 a 5 horas), verif.!. 

ca-se que 59,24% do total de acidentes ocorreram 

as horas do dia. 

·dunante 

WILLIAHS & HOFFMAN 11 8 verifiqtram que 

63,7% de todos os acidentes ocorreram durante o dia. Con

siderando somente os casos fatais, esses autores encontra 

ram a proporção de 4 7, 4%. Chamam a atenção par á o 1 f a to 

de que destes casos fatais, 11,8% ocorreram ao anoitecer. 

Já, FOSSEUS 45 constatou que 68,75% dos acidentes com ví 

timas fatais ocorre~am durante as horas da noite. Tais 

resultados demonstram que a freqüência de acidentes com 

vítimas segundo períodos do dia ou da noite, podem variar 

de acordo com o local da investigação. 

E interessante observar que a freqüência de 

vítimas fatais no período de O a 5 horas foi proporciona! 

mente maior em relação ao total de vítimas desse período . 

Como neste trabalho, CARROLL & WALLER 28 também verificaram 

que embora o número de vítimas no período de O a 5 horas 

tenha sido menor, predominaram aqueles com vítimas fatais. 



TABELA 14 - DISTRIBUIÇÃO DAS VITI~~S* DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA SEGUNDO SUA QUALIDADE E PERIO 
DO DO DIA DE OCORRENCIA, MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

PERto-
DO DO DIA 

o. a 5 horas 

6 a 11 horas 

12 a 17 horas 

18 a 23 horas 

SfM INFORMAÇÃO 

TOTAL 

PEDESTRE PASSAGEIRO ?vOTOCI CLISTA 

N o 
ó N % N % 

17 c 1,99) 75 Cl3,59) 223 c 8 '78) 

201 C23,57) 74 (13 ,40) 558 (21,96) 

376** ( 44 ,08) 92 (16 '6 7) 1 037 ( 40 '81) 

259 (30 ,36) 311 (56' 34) 723 (28,45) 

115 77 317 

968 (100,00) 629 (100,00) 2 858 (100,00) 

IGNORADA 

N % N 

c - } 315 

1 ( 7' 14) 834 

7 cso,OO) 1 512 

6 ( 4 2 ' 86) 1 299 

11 520 

25 (100,00) 4 4SO 

* As percentagens foram calculadas sobre o total de casos com informação conhecida. 

** 1 ciclista atropelado. 

TOTAL 

% 

c 7,96) 

(21,06) 

(38' 18) 

(32,80) 

(100,00) 

C]\ 
(.N 
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Pela Tabela 14, pode se observar que a maior 

quantidade de vítimas foi registrada nos períodos de 12 a 

17 horas e de 18 a 23 horas, tanto para os pedestres como 

paEa os passageiros e motociclistas. O período de 12 a 17 

horas foi o maior para os pedestres e motociclistas e das 

18 as 23 horas, foi nitidamente superior para os passagei -

ros. 

Agrupando os valores obtidos em horas do dia 

e da noite, verifica-se que as horas do dia prevalecera~ 

para os pedestres (67,65%) e motociclistas (62,77%). Para 

os passageiros prevaleceu o período da noite (69,93%). 

Nos gráficos 5 e anexo 3.4., que comparam a 

distribuição das vítimas fatais e não fatais de cada tipo 

de usuário, em relação ao período de ocorrência do acidente, 

algumas diferenças podem ser notadas. Embora o número de 

óbitos de pedestres e de passageiros seja pequeno, chama a 

atenção que mais da metade dos pedestres acidentados tenha 

sido vitimado no período de 18 a 23 horas. Para os passa

geiros a distribuição foi mais eqUitativa. Em relação aos 

motociclistas, os períodos de maior freqUência foram os de 

12 a 17 horas e os de 18 a 23 horas. 

De um modo geral, verificou-se que a maior 

proporçao de vítimas ocorreu nos períodos de 12 a 17 horas 

e de 18 a 23 horas, embora seus percentuais não tenham sido 

tão marcantes. 



GRÁFICO 5- VITIMAS FATAIS E NÃO FATAIS DE ACIDENTES DE MOTO

CICLETA ENTRE PEDESTRES, PASSAGEIROS E MOTOCICLISTAS, 

SEGUNDO PERIODO DO DIA DA OCORRÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO, 1982. 
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4.2.5. DISTRIBUIÇÃO DAS VfTIMAS SEGUNDO DIA 

DA SEMANA DE OCORRENCIA DO ACIDENTE 

Quanto a essa variável, os resultados estão 

apresentados nas Tabelas 15 e 16. 

TABELA 15 - DISTRIBUIÇÃO DAS VfTIMAS* DE ACIDENTES DE MOTO 

CICLETA SEGUNDO SUA CONDIÇÃO VITAL POS-EVENTO 
E DIA DA SEMANA DE OCORRENCIA, MUNIC!PIO DE 

SÃO PAULO, 1982. 

DIA 
ONDIÇÃO 

VITAL 
DA SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA 

TERÇA-FEIRA 

QUARTA-FEIRA 

QUINTA-FEIRA 

SEXTA-FEIRA 

SÁBADO 

OOMINGO 

SEM INFORMAÇÃO 

FATAL 

N % 

19 (ll '73) 

14 ( 8,64) 

17 (10,49) 

19 (11 '73) 

24 (14,81) 

35 (21,61) 

34 (20,99) 

4 

NÃO FATAL TüfAL 

N % N % 

484 (12, 71) 503 (12,67) 

424 (11,13) 438 (11,03) 

483 (12 ,68) 500 (12 ,59) 

508 (13,34) 527 (13. 27) 

659 (17,31) 683 (17, 21) 

672 (17 ,65) 707 (17,81) 

578 (15,18) 612 (15 ,42) 

506 510 

TüfAL 166 (100,00) 4 314 (100,00) 4 480 (100 '00) 

* As percentagens foram calculadas sobre o total de casos 
com informação conhecida. 

A maior freqtlência de vítimas foi ·observada 

nos fins de semana e esta característica se manteve tanto 

para os casos fatais como não fatais. 



TABELA 16 - DISTRIBUIÇÃO DAS V!TLMAS DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA SEGUNDO SUA QUALIDADE E DIA DA 
SEMANA DE OCORRENCIA, MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

SEGUNDA-FEIRA 

TERÇA-FEIRA 

QUARTA-FEIRA 

QUINTA-FEIRA 

SEXTA-FEIRA 

SÃBAOO 

OOMINOO 

SFM INFORMAÇÃO 

TOTAL 

PEDESTRE 

N % 

125 (14,62) 

109 (12 '75) 

139 (16 '26) 

119 (13,92) 

141 (16,49) 

129** (15,09) 

93 (10 t 87) 

113 

968 (100,00) 

PASSAGEIRO 
N % 

53 

50 

52 

47 

104 

122 

124 

77 

( 9,60) 

( 9,06) 

( 9,42) 

( 8' 52) 

(18,84) 

(22,10) 

(22,46) 

MTIOCICLISTA 
N % 

324 

275 

307 

357 

436 

452 

390 

317 

(12 '75) 

(10 '82) 

(12 ,08) 

(14,05) 

(17,16) 

(17,79) 

(15 ,35) 

629 (lOO ;oo 2 858 (100,00) 

IGNORADA TOTAL 

N % N % 

1 ( 4,55) 503 

4 (18,18) 438 

2 ( 9,09) 500 

4 (18,18) 527 

2 ( 9,09) 683 

4 (18,18) 707 

5 (22,73) 612 

3 510 

(12 ,67) 

(11 ,03) 

(12,59) 

(13,27) 

(17,21) 

(17,81) 

(15,42) 

25 (100,00) 4 480 (100,00) 

* As percentagens foram calculadas sobre o total de casos com informação conhecida. 

** 1 ciclista atropelado. Q\ 
-...] 
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Pela Tabela 16, verifica-se que a maior fre

qUência de vítimas aconteceu nos fins de semana. Para os 

motociclistas os dias de maior ocorrência foram a sexta

feira e o sibado e para os passageiros, o sibado e o domin 

go. Para os pedestres, os dias de maior ocorrência foram 

a sexta-feira e o sibado mas houve também pico na quarta-

feira. O domingo, para os pedestres, foi o dia de menor 

ocorrência. 

Comparando-se as vítimas fatais e nao fatais 

(gráfico 6 e anexo 3.5.) verifica-se que, em relação aos 

pedestres a distribuição manteve-se semelhante. O numero 

pequeno de passageiros vítimas fatais não permitiu outras 

análises. Os motociclistas, enquanto vítimas não fatais, 

foram mais freqUentes na sexta-feira e sibado e ·as fatais 

ocorreram mais no sábado e domingo. 

Hi unanimidade entre os autores quanto aocor 

rência de acidentes amifide nos fins de semana. Uns assi

nalam como mais freqUentes o sibado e o domingo 48 70 e ou-

tros, a sexta-feira e o sibado 32 81 1 1 5 

Neste trabalho, o comportamento dessa variá

vel coincidiu com os demais autores, salvo os pedestres 

que apresentaram um pico na quarta-feira. Já, o domingo 

foi o dia de menor ocorrência para os pedestres, possivel

mente em função de sua menor exposição. 



GRÁFICO 8- VJTIMAS FATAIS_ NÃO FATAIS DE ACIDENTES DE MOTO
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-4.3. ANALISE DA MORTALIDADE 

4.3.1. CARACTERISTICAS GERAIS 

Corno já foi visto anteriormente, das 4 480 

vítimas de acidentes de moto, 166 morreram no período de 

180 dias após o acidente, mostrando que a proporção de fa 

talidade foi de 3,71%. Os falecidos eram predominantemen 

te do sexo masculino, na razão ·de 5,6:1 e das faixas etá-

rias de 15 a 24 anos (52,41%) e de 25 a 34 anos (26,51%). 

Para a análise da mortalidade, as vítimas fo 

ram agrupadas de acordo com sua qualidade em pedestres 

(16,87%) e usuários da moto, ou seja, passageiros e moto-

ciclistas (83,13%). Optou-se por este tipo de agrupamen-

to porque esta parte baseia-se fundamentalmente na análi-

se do tempo de sobr~vida e das lesões corporais sofridas 

pela vítima. Assim, ao se comparar o mecanismo do impac-

to no momento do acidente, verifica-se que ele ~ similar 

para os passageiros e motociclistas nas colisões, choques 

ou quedas da moto e diferente quando se trata de atropela

mento de pedestres. 

Já, para o cálculo dos coeficientes, usaram

se dados globais ou classificados segundo o sexo da vítim~ 

levando em consideração as informações de residência da 

mesma. 
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TABELA 17 - DISTRIBUIÇÃO DAS V!TIMAS FATAIS DE ACIDENTES DE 

MOTOCICLETA SEGUNDO SUA QUALIDADE E LOCAL DO 0-
BITO, MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

PEDESTRE PASSAGEIRO OU 
MJTOCICLISTA TOTAL 

N o 
ó N % N % 

LOCAL DO ACIDENTE 7 (25 ,00) 57 

A CAMINHO 00 HOSPITAL 1 ( 3, 57) 6 

NO HOSPITAL 20 (71 ,43) 75 

TOTAL 28 (100, 00) 138 

(41,30) 64 

( 4' 35) 7 

(54' 35) 95 

(.100,00) 166 

(38,55) 

( 4 '22) 

(57' 23) 

(100,00) 

De uma forma global, constata-se qúe a maio -

ria dos óbitos ocorreu no hospital (57,23%). OLIVARES UR-

BINA 90 também verificou este fato. Na sua casuística 

62,20% das vítimas de acidentes de moto, morreram no hospi 

tal. 

Na Tabela 17, chama ainda a atenção o fato de 

o numero de mortos no local e a caminho do hospital ser 

maior entre os usuãrios da moto do que entre os pedestres . 

Para os passageiros ou motociclistas ele foi de 45,65% e 

para os pedestres, 28,57%. 

Em relação aos usuãrios da moto, CLARK & MOR

TON30 observaram que 60% dos acidentados morreram no lo-

cal ou a caminho do hospital e para HARROP & WILSON 56 essa 

proporçao foi de 64,7%. Isto poderia sugerir que hã le-

sões mais graves de Órgãos vitais nos usuãrios da moto. En 
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tretanto, outros autores nao encontraram diferenças tão mar 

cantes. Em relação aos pedestres atropelados, OLIVARES 

URBINA 90 verificou que 40% morreram no local e nao houve 

mortos no traslado. Dos passageiros e motociclistas, ou-

tros autores notaram que cerca de 40% morreram no local ou 

durante o transporte para o hospital 37 90 

TABELA 18 - DISTRIBUIÇÃO DAS VfTIMAS FATAIS* SEGUNDO SUA 
QUALIDADE E INTERVALO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE 
E A MORTE, MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

~QUALIDADE PEDESTRE PASSAGEIRO ou TOTAL 

INTURVALO~ MJTOCICLISTA 
N % N % N % 

NÃO HOUVE 7 C25,00) 57 C4~,54) 64 (39,51) 

~S DE 24 HORAS 6 (21 ,43) 31 (23,13) 37 C22,84) 

1 A 7 DIAS 6 C21, 43) 25 (18 ,66) 31 C19, 13) 

8 A 29 DIAS 7 (25,00) 18 (13 ,43) 25 (15 ,43) 

1 MES A 5 MESES 2 c 7, 14) 3 ( 2,24) 5 c 3,09) 

IGNORAOO 4 4 

TOTAL 28 (100,00 138 ClOO,OO) 166 ClOO,OO) 

* As percentagens foram calculadas sobre o total de 
com informação conhecida. 

casos 

A Tabela 18 mostra que é nos primeiros 29 

dias pós-acidente que ocorre a grande maioria dos Óbitos 
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ou seja, 96,91%. Ji, os Óbitos ocorridos no local e nas 

e nas primeiras 24 horas somam 62,35% do total. 

Resultados semelhantes foram obtidos para 

os casos de acidentes de trinsito em geral, ocorridos no 

Município de São Paulo em 1980. MELLO JORGE 85 verificou 

que 97,62% dos Óbitos ocorreram nos primeiros 29 dias pos

acidente. Nas primeiras 24 horas, a proporção foi de 

67,35%. 

Em relação aos passageiros e motociclistas, 

BAKER & FISHER 13 encontraram proporções similares aos des

te estudo para os Óbitos no intervalo de 30 dias (96,1%) 

mas, aqueles ocorridos nas primeiras 24 horas, foi supe-

rior (81,37%). Para os casos de vítimas fatais de aci -

dentes de moto, WOODWARD 121
, por sua vez, encontrou per

centuais um pouco mais elevados do que os deste estudo . 

Lle observou que 98,96% das mortes ocorreram no intervalo 

de 30 dias e 82,52%, nas primeiras 24 horas. 

e interessante observar que, neste trabalh~ 

a morte nas primeiras 24 horas continua bem mais elevada 

para os usuirios da moto (65,67%) do que para os pedes

tres (46,43%), o que confirma os resultados da Tabela 17. 

Dos dois pedestres que sobreviveram mais de 

um mes, verificou-se que o óbito ocorreu no 749 dia e no 

869 dia. 

87 dias. 

Os três usuârios da moto sobreviveram 68, 81 e 
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Com o objetivo de calcular os co~ficientes 

de mortalidade, atentou-se para o local de residência dos 

falecidos. 

TABELA 19 - DISTRIBUIÇÃO DAS VITIMAS FATAIS SEGUNDO SEXO E 

CONDIÇÃO DE RESIDENCIA, MUNICIPIO DE SÃO PAUL~ 

1982. 

-;:------------.--------·----· 

l~ MASCULINO FEMININO TOTAL 

ÇÃO DE RESIDENCIA N I) 
o N % N % 

RESIDENTES 123 (74 ,lO) 20 (12,05) 143 (86,15) 

RESIDENCIA IGNORADA 2 ( 1,20) ( - ) 2 ( 1,20) 

NÃO RESIDENTES 16 ( 9 ,64) 5 ( 3,01) 21* (12,65) 

'l'OTAL 141 (84,94) 25 (15,06) 166 (100,00) 

* Santo Andr~ (5); Osasco (4); Guarulhos (3); São Bernardo 

(2); Taboão da Serra (2); Carapicuiba (1); Atibaia (1) ; 
Diadema (l); Embfi (1); Oswaldo Cruz (1). 

O numero de nao residentes no Município de 

São Paulo foi alto (12,65%) quando comparado aos de MEL

LO JORGE 84 que para os acidentes de trinsito em geral, e~ 

controu percentuais entre 6,16 e 6,91 nos anos estuda 

dos. 

Os falecidos, comprovadamente residentes ne~ 

-ta area, por sua vez, apresentaram valores maiores (86 ,15%) 
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do que os encontrados por essa mesma autora ( 81,03 % a 

83,34% ). 

O numero de falecidos com rcsid~ncia ignor! 

da foi pequeno e se restringiu aos homens. 

TABELA 20 - NÜMERO DE CBITOS E COEFICIENTES DE MORTALIDADE* 
POR ACIDENTES DE MOTOCICLETA SEGUNDO SEXO, MU
NIC!PIO DE SAO PAULO. (RESIDENTES E RESIDEN
CIA IGNORADA), 1982. 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

NOMERO DE CBITOS 

. RES IDENI'ES 123 20 143 

RESIDENI'ES MAIS RESI-
DtNCIA IGNORADA 125 20 145 

COE FIC lENTES 

. M!NIMO 3,56 0,55 2,01 

• MÁXIMO 3,61 0,55 2,04 

* Por cem mil habitantes. 

Tomando-se em conta que o numero de motoci

cletas em relação aos demais veículos ~ pequeno, ou seja , 

3, 9% do total de veículos e que o coeficiente mínimo ele moi_ 

talidade por acidentes de trânsito em geral, situou-se en-

tre 10,01 e 26,74/100 000 habitantes e o m5ximo, entre 
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11,52 e 29,96/100 000 habitantes, nos anos de 1960 a 1980, 

na mesma área de estudo 8
'• 

65
, pode se concluir que o risco 

de morrer por acidentes de moto e alto. 

Por outro lado, os coeficientes de mortali

dade aquí obtidos foram semelhantes aos de outros estudos 

sobre acidentes de moto. No ano de 1980, na Grã-Bretanha 

ele foi de 2,14/100 000 habitantes 120 121 e de 2,0/100 000 

habitantes em Nottinghanshire 120 , 

A relação coeficiente masculino/feminino foi 

de aproximadamente seis vezes. Isto mostra que o risco de 

morrer por acidentes de moto continua sendo bastante maior 

no sexo masculino, tal corno nos acidentes de trânsito em 

geral (3,5:1). 

No Japão, o coeficiente de mortalidade foi 

menor tanto para o ~exo masculino como para o feminino. Pa 

ra o sexo masculino ele foi de 1,5/100 000 habitantes e p~ 

ra o feminino 0,1/100 000 habitantes, em 1981 60 e de 1,8/ 

100 000 habitantes para os homens e nulo para as mulheres 

em 1982 61
• 

4.3.2. SEGUNDO LESOES CORPdREAS 

O estudo das lesões corporeas apresentadas 

pelas vítimas fatais foi feito de acordo com as conclusões 

dos laudos de necropsia e segundo as lesões rnfiltiplas des

cri tas nos mesmos e agrupadas conforme classificação da CID 

83 eaAIS 8
• 
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TABELA 21 - CONCLUSOES DIAGNOSTICAS DOS LAUDOS DE NECROPSIA 
DAS VITIMAS FATAIS DE ACIDENTES DE MOTOCICLETA, 
MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

CONCLUSOES DIAGNOSTICAS N % 

. TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO 98 (48, 76) 

. HEM)RRAGIA INTERNA TRAUMÁTICA 25 (12 ,44) 

. BRONCOPNEUMONIA 19 ( 9,46) 

. a IOQUE TRAUMÃT ICO 12 ( 5 ,97) 

. POLI TRAUMATISMO 12 ( 5 ,97) 

. FRATURA DE CRÂNIO 7 ( 3,49) 

. TOXEMIA 6 ( 2,99) 

OIOQUE TOXbtvUCO 5 c 2,49) 

INSUFICIENCIA CARDIO-CIR~f0RIA 3 ( 1,49) 

. GIOQUE. HIPOVOLEMICO 2 ( 0,99) 

ESMAGAMENTO DE CRÂNIO 2 ( 0,99) 

. FRATURA E LESÃO MEDULAR CERVICAL 2 ( 0,99) 

. MENINGITE PdS-TRAUMÁTICA 2 ( 0,99) 

. HEfvURRAGfA EXTERNA TRAUMÁTICA 2 ( o' 99) 

. TRAUMATISMO RAQUI -MEDULAR 2 ( 0,99) 

. EDEMA CEREBRAL TRAUMÁTICO 1 ( 0,50) 

. G ANGRENA GASOSA 1 ( 0,50) 

T O T A L 201 (100,00) 
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Em relação à natureza da lesão, foram regis 

tradas 1,2 conclusões diagn6sticas por vítima fatal e os 

diagn6sticos mais freqUentes foram o,traumatismo crãnio-en 

cefálico, a hemorragia interna traumática e a broncopneum~ 

nia. Estes tr~s diagn6sticos foram responsáveis em con

junto por 85,54% do total de 6bitos. Cumpre lembrar que 

a inclusão de algumas complicações, tais como a broncopne~ 

monia e a toxemia, poderia justificar o resultado de ma1s 

de uma conclusão diagn6stica por laudo. 

Agrupando esses diagn6sticos, pode ainda se 

verificar que 112 (55,72%) foram específicos de lesão do 

sistema nervoso central; 44 (21,89%) os relacionados com 

desequilíbrio do volume circulante; 33 (16,42%) . relativos 

a complicações; e, 12 (5,97%) causados por politraumati! 

mos. 

Estes. diagn6sticos certamente demonstram as 

principais lesões e complicações devidas a acidentes de mo 

to mas, julgou-se interessante fazer uma análise com todos 

os dados contidos no laudo de necropsia. Com isto prete~ 

deu-se alcançar maior especificidade, assim como, estudar 

as lesões associadas que podem estar presentes nos 

fatais. 

casos 

Todas as lesões anotadas no laudo de necroE 

sia foram classificadas de acordo com sua natureza, se

guindo as normas da CID- 9a. revisão, capítulo XVII 83
• In 

cluiu os agrupamentos a seguir: 
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800 a 804 - fratura de crânio: fratura da 

abóboda do crânio*~ fratura da 

base do crânio*; fratura dos 

ossos da face: outras fraturas 

do crfinio c ~s nao especifica -

das; fraturas mfiltiplas atingi~ 

do o crânio ou a face com ou

tros ossos; 

805 a 809 - fratura do pescoço e do tronco: 

fratura da coluna vertebral sem 

menção de lesão da medula espi

nhal; fratura da coluna verte

bral com menção de lesão da me

dula espinhal; fratura de cost~ 
la(s) e do esterno*; fratura da 

bacia; 

810 a 819 - fratura do membro superior: fra 

tura da clavícula; fratura do 

Úmero~ fratura do rádio e do cú 

bito; fratura de ossos do ca~; 
fratura de uma ou mais falanges; 

820 a 829 - fratura do membro inferior: fra 

tura de outras partes e de par

tes não especificadas do fêmur*; 

fratura de rótula; fratura da 

tíbia e do perônio*; fratura do 

tornozelo; fratura de umou mais 

ossos do tarso e do metatarso; 

830 a 839 - luxações: luxação do cotovelo 

* com freqUência superior a 20 
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outras luxações; as múltiplas e 

as mal definidas; 

840 a 848 - entorses e distensões das arti

culações e dos rn~sculos adjace~ 

tes: entorses e distensões do 

joelho e da perna; 

850 a 854 - traumatismos intracranianos, ex 

ceto os associados com fratura 

do crânio: laceração e contusão 
cerebrais; hemorragias subdural 

e extradural, conseqUentes a 

traumatismo*; outras hemorra-

gias intracranianas e as nao es 

pecificadas, conseqUentes a 

traumatismo; lesão traumática in 

tracraniana de outra natureza e 

de natureza nao especificada; 

860 a 869 - traurnatisrnos internos do t6rax, 

do abdome e da bacia: hemot6rax 

traumático*; traumatismo do co

ração e do pulmão; traumatismo 

de outros 6rgãos intratorácicos 

c de 6rgãos intratorácicos nao 

especificados; traumatismo do 

trato gastrintestinal; trauma

tismo do fígado*; traumatismodo 

baço*; traumatismo do rim; tra!:! 

matismo de 6rgãos da bacia;tra~ 
matismos de outros 6rgãos in 

tra-abdominais; traumatismo in

terno de 6rgãos não especifica

dos ou mal definidos; 

* com freqUência superior a 20 
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900 a 904 - lesões traumiticas dos vasos san 

guíneos: lesões traumiticas dos 

vasos sanguíneos do tórax; le

sões traumáticas dos vasos san

guíneos do abdome e da pelve;· 1~ 

sôes traumáticas dos vasos das 

extremidades inferiores; 

950 a 957 - traumatismos dos nervos e da me 

dula: lesão da medula espinhal 

sem evidência de traumatismo ver 

tebral; traumatismo de raízes 

nervosas e de plexos espinhais; 

958 a 959 - algumas co~ic~(ies traumiti

cas e traumatismos não especif.!_ 

cados: algumas complicações pr~ 

coces de traumatismos*; outros 

traumatismos e os não' especifi

cados. 

Foram tamb~m identificados, lesões referen-

tes aos agrupamentos de ferimentos (870 a 879); ferimentos 

do membro superior (880 a 887); ferimentos do membro infe-

rior (890 a 897); lesões superficiais (910 a 919); e, con

tusões sem alteração da superfície cut5nea (920 a 924). Co 

mo sempre se tratou de lesões superficiais e para possibi

litar uma comparação com a classificação por segmento cor 

póreo, optou-se por não incluir estes dados nas tabelas re 

ferentes à natureza da lesão. Igualmente, lesões não in-

cluídas neste capítulo e que apareceram com freqUência bai 

xa não foram incluídas nas anilises que se seguem. 

* inclui, principalmente, broncopneumonia e meningite 
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Foram feitos 669 diagnósticos o que resul-

tou em uma m~dia de 4 

quando englobadas todas 

de necropsia. 

diagnósticos por vítima fatal, 

as lesões descritas no laudo 
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TABELA 22 - NATUREZA DAS LESOES DESCRITAS NO LAUDO DE "NE
CROPSIA DAS VITIMAS FATAIS DE ACIDENTES DE MQ 
TOCICLETA SEGUNDO A CID, MUNIC!PIO DE SÃO PAU

LO, 19 8 2. 

NATUREZA DA LESÃO 

. FRATURA DE CRÂNIO 

. TRAUMATISMJS INTERNOS DO TORAX, 
DO ABIDME OU BACIA 

. FRATURA DO ~ffiRO INFERIOR 

. FRATURA DO PESCOÇO OU TRONCO 

. ALGUMAS COMPLI CAÇOES TRAUtvfÁTI CAS E 
TRAUMATISM)S NÃO ESPECIFICADOS 

TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS, EXCETO 
OS COM l:;RATURA. DE CRÃNI O 

. FRATURA DO MEMBRO SUPERIOR 

LESOES TRAUMÁTICAS DOS VASOS SANGU! -. 
NEOS 

. ENTORSES E DISTENSOES DAS ARTICULA-
ÇOES E LDS MÜSCULOS ADJACENTES 

. TRA~1ATISMOS DOS NERVOS E DA MEDULA 
ESPINHAL 

. LUXAÇOES 

TüfAL 

N 

104 

54 

53 

48 

48 

30 

23 

5 

3 

2 

2 

372 

o 
li 

C27 ,96) 

Cl4, 52) 

Cl4,25) 

Cl2,90) 

C12,90) 

c 8,06) 

c 6,18) 

c 1,34) 

c o' 81) 

c 0,54) 

c o, 54) 

ClOO,OO) 

NOTA: Foram excluídos 282 lesões superficiais e 15 diagnó~ 

ticos não inclusos no capítulo XVII da CID. 
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Da Tabela 22 foram excluídas 282 lesões su 

perficiais, contusões sem alteração da superfície -corpo-

rea e ferimentos localizados em diferentes segmentos cor

póreos e os outros 15 diagnósticos não inclusos no capít~ 

lo de lesões e envenenamentos. Foram eles: Úlcera de de 

cúbito (3), Insuficiência pulmonar conseqUente a trauma 

(3), congestão passiva cr6nica do fígado (2), transtornos 

do fígado, não especificado (2). icterícia não especific~ 

da (1), hemorragia do trato gastrintestinal não especifi

cada (1), peritonite não especificada (1), equimoses es

pontâneas (1) e infarto agudo do miocárdio (1). 

Diversos estudos mostram que o traumatismo 

crânio-encefálico constitui-se na principal lesão que oca 

siona a morte nos acidentes de motocicleta 7 2 6 3 2 3 7 3 9 

1•3 50 53 56 58 7181 113 Em segundo lugar, aparecem as 

hemorragias internas traumáticas 37 39 ~ 3 50 53 56 71 8 1 

1 1 4 

Pela Tabela 22, pode se observar que houve 

104 fraturas de crânio, principalmente, as localizadas na 

abóbada e na base do crânio e 30 traumatismos intracrania 

nos, sem fratura de crânio, particularmente, as hemorra-

gias extradural e subdural. Esse total corresponde a 

36,02% das lesões descritas. Levando-se em conta que 

esses dois diagnósticos não poderiam aparecer em conjunto 

para a mesma pessoa, pode se concluir que 80,72% dos fale 

ciclos tiveram traumatismos localizados na cabeça. FreqUê~ 
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cias semelhantes foram obtidas por outros autores no que se 

refere aos traumatismos crânio-encefálicos 26 50 56 61 1 1 4 

Os traumatismos internos atingindo o t6rax e 

o abdome (14,52%) e as fraturas dos membros inferiores 

(14,25), aparecem a seguir com freqU~ncias muito pr6ximas. 

No primeiro agrupamento, apareceram, com freqU~ncia supe -

rior a 20, o hemot6rax e os traumatismos de fígado e de ba 

ço e no segundo agrupamento, as fraturas de f~mur, tíbia 

e peroneo. e interessante observar que as lesões abdomi

nais e torácicas são tamb~m citados como a segunda lesão 

mais importante 4 3 50 53 56 71 81 114 As fraturas de mem 

bros inferiores, por sua vez, embora se constituam na lesão 

mais comum nos casos nao fatais7 26 33 41 66 67 1o9 1 1 4 e 

apareçam como lesão associada nos que morrem, sao pouco 

mencionadas. Possivelmente isto ocorre porque, elas nao 

levam diretamente ã morte. 

As fraturas do pescoço ou tronco (12,90%) e 

as complicações traumáticas (12,90%) tamb~m aconteceram 

muitas vezes. Neste agrupamento de fraturas, o local mais 

atingido foi o t6rax (o esterno e as costelas). 

Quanto as complicações, como já foi dito an

teriormente, as mais freqUentes foram a broncopneumonia ( 

33 casos) e a meningite (5 casos). 

De certa forma, supoe-se que as lesões m~lti 

plas t~m um efeito sinergístico nos casos de morte, seja 
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pela sua gravidade, seja por propiciar condições favo 

ráveis para as complicações subseqtlentes e a falên-

cia de múltiplos - -orgaos. 



TABELA 23 - DIAGNOSTICOS DESCRITOS NOS LAUDOS DE NECROPSIA DAS VITIMAS DE ACIDENTES DE MOTOCICLE 
TA SEGUNDO SUA NATUREZA E QUALIDADE DAS V!TIMAS, MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 1982. 

~ ~~:~~I:illrn:E~----------------r-------------
NAWREZA PEDESTRE PASSAGEIRO OU 

• FRATIJRA 00 CRÃNIO 

. TRAUMATIS\DS INfERNOS 00 TORAX, DO AB:OOME OU BACIA 

• FRATURA DO MfMBRO INFERIOR 

• FRATURA 00 PESCOÇO OU TRONCO 

. ALGUMAS CXJ..1PLICAÇ0ES TRAl.MÃTICAS E TRAUMATIOOS NAO ES 
PECIFICAOOS -

• TRAUMATISK>S INTRACRANIANOS, EXCETO OS CCM FRATURA DE 
CRÂNIO 

• FRATURA DO MEMBRO SUPERIOR 

• LESOES TRAUMÂTICAS DOS VASOS SANGU!NEOS 

. ENfORSES E DISTENSOES DAS ARTICULAÇÕES E OOS MÚSCULOS 
AnJACENTES 

. TRAUMATISM)S DOS !\lERVOS E DA MEDULA ESPINHAL 

. LUXAÇOES 

TOT..Al 

N ~DTOCICLISTA 
% N ~ o 

12 

12 

12 

11 

16 

10 

5 

1 

1 

1 

81 

(14,82) 

(14,82) 

(14 '82) 

(13,58) 

(19,75) 

(12 ,35) 

( 6 ,17) 

c 1 '23) 

( 1 '23) 

c - ) 

c 1 '23) 

ClOO,OO) 

92 

42 

41 

37 

32 

20 

18 

4 

2 

2 

C31,62) 

(14 ,43) 

(14,09) 

Cl2 '71) 

C11,00) 

c 6 '87) 

( 6,19) 

c 1, 37) 

c 0,69) 

c 0,69) 

1 c o' 34) 

291 ClOO,OO) 

1UTAL 
N % 

104 

54 

53 

48 

48 

30 

23 

5 

3 

2 

2 

372 

C27 ,96) 

(14 '52) 

Cl4 ,25) 

Cl2 ,90) 

(12 ,90) 

( 8,06) 

( 6 ,18) 

( 1,34) 

c 0,81) 

( o' 54) 

c o' 54) 

ClOO,OO) 

NOTA: Foram excluídos 282 lesões superficiais e 15 diagnósticos não inclusos no capítulo XVII da CID. 
00 
-....] 



TABELA 24 - DIAGNOSTICOS DESCRITOS NOS LAUDOS DE NECROPSIA DAS V!TIMAS DE ACIDENTES DE MOTOCICLETA 
SEGUNDO SUA NATUREZA E TEMPO DE SOBREVIDA DAS VfTIMAS, MUNICfPIO DE SÃO PAULO, 1982. 

~ T.e.1PO DE SO"VREVIDA N.!;O HOUVE I:. ME 
NOS DE 24 HS. - 1 a 29 DIAS 1 a 6 MESES IGNORADO TOTAL 

NAWREZA N % N % N % N % N % 

• FRATIJRA DE CRÂNIO I 75 (32,89) 25 (19,69) 2 (20,00) 2 (28,57) 104 (27,96) 

• TRAlNATI~ INfERNOS 00 TORAX, 00 ABJX)ME 
I OU BACIA 42 (18,42) 11 ( 8,66) - ( - ) 1 (14,29) 54 (14' 52) 

• FRA'IURA 00 MEMBRO INFERIOR .I 34 C14,91) 18 (14,17) - c - ) 1 (14 '29) 53 (14' 25) 

• FRATURA 00 PESCOÇO OU TRONCO I 40 C17, 54) 6 c 4' 72) 2 C20,00) - ( - ) 48 (12,90) 

• ALCll1AS CCMPLICAÇOES TRAUMÃTICAS E TRAUMA 
TISMOS NAO ESPECIFICADOS - 11 ( 4' 83) 32 (25,20) 3 (30,00) 2 (28,57) 48 (12,90) 

• TRAUMATIOOS INTRACRANIANOS, EXCETO os 
C~ FRATURA DE CRÂNIO 5 ( 2,19) 21 (16 ,53) 3 (30,00) 1 (14,29) 30 ( 8,06) 

• FRATURA 00 MEMBRO SUPERIOR I 14 ( 6 '14) 9 c 7,09) - c - ) - c - ) 23 ( 6 '18) 

• LESOES TRAUMÁTICAS OOS VASOS SANGUINEOS . I 4 ( 1 '76) 1 c o' 79) - c - ) - c - ) 5 c 1' 34) 

• ENTORSES E DISTENSÕES DAS ARTICULAÇÕES E 
( ) 3 c o' 81) OOS MOSCULOS ADJACB-<TES - c - ") 3 c 2,36) - c - ) - -

• TRAl.M\TIOOS DOS ~lfRVOS E DA MEDULA ESPI 
NHAL - 1 c 0,44) 1 c 0,79) - c - ) - c - ) 2 c o' 54) 

• LUXAÇOES 2 c o' 88) - c - ) - c - ) - c - ) 2 c o' 54) 

TOTAL 228 (100,00) 127 (100 ,00) 10 ClOO,OO) 7 ClOO,OO) 372 C100,00) 

NOTA: Foram excluídos 282 lesões superficiais e 15 diagnósticos não inclusos no capítulo XVII da CID. 

00 
00 
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Os dados da Tabela 23 mostram que a fratura 

do crânio, os traumatismos internos e a fratura dos mem

bros inferiores, continuam sendo as lesões mais usuais pa

ra os passageiros e motociclistas. Em relação a fratura 

do crânio, al~m de ser mantida a sua posição, verifica-se 

uma freqUência mais elevada (31,62%). 

Para os pedestres nota-se uma distribuiçãodl 

ferente. Aparecem em primeiro lugar, as complicações C 

19,75%) e a seguir, com freqUências iguais (14,82%) a fra 

tura do crânio, os traumatismos internos e a fratura do 

membro inferior. 

Relacionando lesões ao tempo de sobrevida 

verifica-se que a morte no local ou em menos de 24 horas 

após o evento decorre de fratura do crânio, traumatismos 

internos e fratura do pescoço ou tronco (Tabela 24). 

Entre os que sobreviveram de um dia a um me~ 

a presença de complicações, principalmente a broncopneumo

nia e a meningite foi o achado mais freqUente (25,20%) 

Seguem em ordem de freqUência a fratura do crânio e os trau 

matismos crânio-encefálicos (Tabela 24). 

A comparação desses resultados com os da Ta

bela 18 sugere que, como os motociclistas e os passagei

ros sao os que morrem mais precocemente, ~ possível que 

as lesões que atingem a cabeça sejam mais graves neste gr~ 

po do que no de pedestres. 
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Embora as complicações traumáticas ocorram 

amifide no grupo que sobrevive de 1 a 29 dias, chama a aten 

ção o fato de elas já estarem presentes nas primeiras 24 

horas, principalmente as relacionadas com alterações pulm~ 

nares. 

A insuficiência respiratória pode acontecer 

imediatamente após o traumatismo crãnio-encefálico devido 

a edema pulmonar fulminante ou como alteração nas trocas 

gasosas, desenvolvida após um período de aparente estabi-

lização das funções respiratórias. O primeiro está de-

monstrado tanto em animais como em seres humanos, enquanto 

que a insuficiência respiratória tardia ainda continua po~ 

co esclarecida 95
• 

Segundo POPP et alii 95
, um grande numero de 

~ 

pesquisas de pacientes com edema pulmonar fulminante, apos 

traumatismo crãnio 7 encefálico, sustenta a existência de 

edema pulmonar neurogênico como uma entidade distinta 

Achados de pacientes que morreram imediatamente após trau-

ma craniano demonstram que o edema pulmonar, a conuestão ,, 

e a hemorragia intra-alveolar, sugerem a origem neurogêni

ca, desde que outros fatores como o desequilíbrio hídrico, 
. ' 

a embolia gordurosa ou a microembolização não poderiamter 

ocorrido nesse período de tempo entre o acidente e a morte. 

No entanto, a incidência de disfunção pulmo

nar de origem neurogênica não está determinada porque, ou

tras causas de disfunção respiratória podem ocorrer nos p~ 

litraumatizados, particularmente naqueles que também apre-
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sentam traumatismo crânio~encefálico. Como estas altera-

ções podem ser decorrentes primariamente da aspiração en 

dotraqueal, pneumonia, pneumotórax ou contusão pulmonar e 

secundários à lesão pulmonar como falência cardíaca, sept! 

cemia, desequilíbrio hídrico ou embolia gordurosa, expli

ca-se a alta freqUência de complicações pulmonares nesses 

pacientes 95 • 

A meningite também foi uma das complicações 

freqUentes e ela apareceu naqueles que sobreviveram mais 

de 24 horas. A insuficiência de dados complementares nao 

permitiu outras análisesa esse respeito. 

Considerando-se que, para os acidentes de 

trânsito há uma tendência para utilizar uma cla5sificação 

de lesões segundo segmento corpóreo afetado 15 63 julgou

se oportuno aplicá-la aos acidentes de moto e analisá-la 

comparativamente ·a CID. 

De acordo com a classificação por 

corpóreo foram registradas as lesões a seguir: 

segmento 

-no crânio: fraturas, hematomas, hemorr~ias 
e perdas da massa encefálica; 

- na face: fraturas e afundament~; 

-na região cervical: fraturas e lesões medu 
lares; 

- no tórax e no abdome: fraturas, afundamen-



de uma lesão. 
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tos, hemorragias, coleções sanguíneas, rotu 

rase lacerações de Órgãos; 

- na cintura escapular e pélvica: fraturas e 

luxações; 

nos membros superiores e inferiores: fratu

ras, luxações e amputações. 

Cada um desses segmentos pode apresentar mais 

Entretanto, o conjunto de lesões de cada 

segmento, para cada vítima, foi contado urna Única vez. Com 

isto, pode se dizer que cada segmento representou o numero 

de vítimas que sofreram lesões nessa parte do corpo. 

As lesões superficiais de pele e d~ músculos 

foram agrupadas separadamente e incluíram as escoriações , 

os ferimentos e as contusões. O referencial usado para 

esta classificação· foi de 372 diagnósticos, o mesmo total 

utilizado na Tabela 22. 

Corno mostra a Figura 1, houve em média dois 

segmentos corporeos afetados por vítima fatal e as regiões 

mais freqUentemente atingidas foram o crânio (39,26%), os 

membros inferiores (15,19%), abdome (14,61%) e tórax (14,33%}. 
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~---------MEMBR~ 
SUPERIORES 
•20 (5,73%) 

ABDOME= 51 (14,61%) 

PEI..VICA=6 (1,72%) 

-o~--- MEMBROS INFERIORES= 53(15,19%) 

FIGURA l- DIAGNÓSTICOS DESCRITOS NOS LAUDOS DE N ECROPSIA . 
DAS VITIMAS DE ACIDENTES DE MOTOCICLETA SEGUN-

DO SEGMENTO CORPÓREO AFETADO 1 MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO, 1982. 
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Cerca de 90% dos falecidos apresentaram le 

soes de pele e de músculos, localizadas ou generalizadas • 

Resultados semelhantes foram obtidos por outros autores 55 

1 o 9 

Comparando os dados da Figura 1 com os da T~ 

bela 22, verifica-se que, tanto por uma ou outra classifi-

caçao, os resultados sao semelhantes. Fica claro que a 

cabeça é o segmento mais atingido e que o tipo de lesão 

mais freqUente e a fratura. A seguir em ordem decrescen 

te aparecem como segmentos mais atingidos os membros infe-

riores, o abdome e o tórax. As lesões mais observadas 

são os traumatismos internos para o tronco e as fraturasp~ 

ra os membros inferiores. 

Segundo BAKER 9 e BAKER et alii 15
, o uso da 

CID para classificar as lesões das vítimas de acidentesde 

trânsito é insuficiente na sua especificação! Sugere que 

ela seja adaptada ao escore de gravidade de lesões (ISS) 

que é baseada na escala abreviada de lesões (AIS) . 

No entanto, verificou-se que quando a análi

se das lesões das vítimas é feita pelos dados de necropsia 

há alguns empecilhos no uso desta escala. Os dados do 

laudo, incluindo aqueles do exame externo e interno,só pe! 

mitem o uso da escala abreviada de lesões e estes dadosnão 

estão incluídos no escore de gravidade de lesões 73
• 

Como pode se observar na Tabela 22 e na Fig~ 
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ra 1, as diferenças nas freqUências obtidas sao devidas ao 

critirio de classificação do agrupamento de lesões ou das 

partes incluídas em determinado segmento corpóreo. Assim 

sendo, constatou-se que nos casos fatais, cujo material de 

estudo e o laudo de necropsia, as duas classificações sao 

adequadas. E possível que a CID, por prever a inclusão 

de complicações, embora nao especificadas no capítulo de 

lesões e envenenamentos, forneça alguns subsídios a mais. 

Certamente, para análise da morbidade ou me~ 

mo da mortalidade segundo a natureza das lesões, usando os 

dados do prontuário do paciente, registrados na entrada e 

durante a sua permanência no hospital, a escala abreviada 

de lesões e, particularmente, o escore de gravi4ade de le-

soes seja o instrumento mais adequado, dada a sua especi-

ficidade. 

Ness~ particular, é preciso lembrar que mais 

da metade das vítimas fatais foram hospitalizadas ( Tabela 

17) . Assim, julga-se oportuno que estudos relativos -a 

morbidade em conseqUência de acidentes de motocicleta se

jam efetuados por meio do seguimento da vítima nos servi -

ços de emergência. 

As lesões cranianas sao, sem dúvida, a prin-

cipal causa de morte nas vítimas de acidentes de motocicle 

ta, principalmente quando se trata de passageiros e motoci 

clistas. 

Sabe-se, também, que uma das formas de prot~ 
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çao passiva para essa eventualidade é o uso do capacete . 

Embora neste estudo não tenha sido possível analisar a as

sociação entre o uso de capacetes e as lesões cranianas 

conforme já se previa, alguns fatos merecem ser destacados. 

Há um crescente corpo de conhecimentos mos-

trando que o uso do capacete pelos motociclistas e passagei 

ros, pode reduzir a incidência e minimizar a gravidade das 

lesões cranianas ocasionados pelo acidente. 

No estudo da relação entre o uso de capacetes 

e lesões cranianas, CHANG 29 verificou que: 

- há relação significativa entre a proteçãoda 
cabeça e o traumatismo crãnio-encefálico e 
que a probabilidade do motociclista ter um 
traumatismo crãnio-encefálico foi 1,7 vezes 
ma~or naqueles sem capacete;, 

a probabilidade de traumas cranianos naqu~ 

les com ou sem capacete aumenta com a velo
cidade do veículo. Os mais traumatizados 
foram os sem capacete; 

não há diferenças quanto à proteção · se o 
traumatismo craniano é produzido por coli -
são frontal mas, em todas as outras condi
ções o capacete ~ provavelmente efetivo em 
reduzir esse risco, em qualquer velocidade; 

- há uma relação significativa entre o trauma 
craniano e a gravidade das lesões e esta 
foi maior naqueles condutores que tiveram . 
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traumatismos crânio-encefálicos. 

Para CARR et alii 26 o risco de ter um trauma 

craniano fatal foi de 6:1, ou seja, o condutor sem capacete 

tem seis vezes mais chances de morrer por causa desse trau 

ma do que aqueles com capacete. 

LUNA et alii 82 por sua vez, concluíram que a 

chance de ter um trauma craniano é de aproximadamente 30% 

maior naqueles sem capacete e 95% das vítimas fatais de sua 

casuística morreram por traumatismo crânio-encefálico. A 

mortalidade não foi significativamente diferente entre aque 

les com ou sem capacete mas manteve relação com a gravida

de das lesões. 

HEILMAN et alii 58 verificaram que o numero de 

lesões e a sua gravidade foi estatisticamente maior nos mo

tociclistas sem capacete. O número de lesões na cabeça 

pescoço e face foi 2,3 vezes maior naqueles sem capacete e 

eles foram 3,19 vezes mais suscetíveis de sofrer um trauma 

fatal. 

O capacete é um elemento importante para a pr~ 

teção da cabeça. No entanto, a velocidade da moto no mo

mento do impacto é um fator que não deve ser esquecido. 

KRAUSS et alii 70 também acham que para o capa

cete ser efetivo na prevençao de traumas cranianos, a velo

cidade desenvolvida pelo veículo no momento do acidente de-
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ve ser levado em consideração. Afirma que a gravidade das 

lesões está relacionada com a velocidade no momento do im

pacto mas não com o tipo de colisão. 

BYRD & PARENTI 20 acham que a velocidade re

duz o efeito benéfico do capacete e quanto maior a velocida 

de no momento do impacto, mais graves serão as lesões, ind~ 

pendente· de estar ou não com o capacete. 

Além disso, o uso do capacete nao impede ;que 

haja fraturas de crânio ou que os efeitos do impacto direto 

ou da desaceleração, sejam observados nos que sofreram trau 

mas cranianos. Os capacetes podem se soltar e sua capaci-

dade protetora pode ser excedida pela força do impacto que 

pode preponderar. Assim, os traumatismos crinio-encefáli 

cos podem ser freqUen:te causa de morte entre os motocidis -

tas que colidiram ou perderam o controle, quando em alta ve 

locidade 56
• 

As lesões da região cervical e o uso de capace 

tes também têm sido estudados. HARROP & WILSON 56 encontra 

ram alta incidência de injúriaatlanto-occipital (29,5%) nos 

casos fatais e lembram que esse tipo de lesão não pode ser 

prevenido pelo uso de capacetes. 

Por outro lado, CARR et alii 26 ao estudar a 

associação entre lesões cervicais e uso de capacetes, veri

ficaram que houve indícios de que o uso do capacete poderia 

estar relacionado a entorses e distensões na região ·cervi-
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cal. Estes resultados nao foram estatisticamente signif! 

cativos. Na análise em que todos os tipos de lesões cer

vicais foram associados, nao houve relação entre o uso do 

capacete e essas lesões. Como na sua casuística o número 

de mortos causado por trauma medular foi pequeno, ele nao 

pôde calcular a associação para os casos fatais. 

Desta forma, enquanto a eficácia do capacete 

em relação à gravidade das lesões ainda é discutida, a re

dução da mortalidade pelo uso de capacetes, está comprova-

da em diversas publicações 2 

100 110 112 113 118 119 

3 5 11+ 27 32 36 5 9 6 6 7 5 7 8 8 o 

No Brasil, a lei estendendo a obrigatoriedade 

do uso de capacetes para as vias urbanas, entrou em vigor 

em setembro de 1982. O fato foi bastante divulgado por 

todos os meios de comunicação e acredita-se que houve tam-

bêm maior vigilânci·a policial. Assim, embora não seja 

conclusivo, foi interessante observar que, no Último tri

mestre deste estudo, houve diminuição da relação de víti

mas por acidente (Tabela 5). 

Por outro lado, é importante lembrar que as mu 

danças de comportamento só sao observáveis a longo prazo 

Acredita-se que o processo educativo deve ser contínuo e 

que sua associação com alguns métodes coercitivos seja des~ 

jável. Na medida em que a motocicleta se torna uma forma 

de transporte alternativo menos dispendioso é preciso que, 

todas as formas de segurança do seu usuário sejam acionadas, sejam e

las ativas, passivas, de curto, médio ou longo prazo. 
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-4.4. ESTADO DE ALCOOLIZACAO DA VITIMA 

Com relação ao estado de alcoolização é nece~ 

sário distingUir aquelas vítimas registradas pela CET das 

identificadas somente pelo IML. 

Das 4 451 vítimas de acidentes de motocicleta 

registradas pela CET, 9 (0,20%) foram identificadas corno 

alcoolizadas no momento do acidente. Após a coleta de d~-

dos no IML, verificou-se que elas não faleceram. ConseqUe~ 

temente, por esses registros não se localizaram vítimas fa

tais que tivessem sido identificadas como em estado de em

briaguez alcoólica. 

A deficiência dos registros policiais, em re

lação ao estado de alcoolização da vítima, tem sido documen 

mentirias. 

BAKER & FISHER 13 são mais incisivos em seus co 

Eles cómpararam os resultados da_ dosagem de âl 

cool no sangue de 31 vítimas fatais de acidentes de moto, 

com as anotações feitas por policial. Os resultados des-

sas dosagens foram sempre superiores a 100 mg/100 ml de sa~ 

gue. Essas mesmas vítimas haviam sido classificadas pela 

polícia como 9 condutores alcoolizados, 9 normais e 13, sem 

informações. Os autores concluem que a identificação do 

policial quanto ao estado de alcoolização da vítima é infe 

rior a um terço, mesmo naqueles casos em que o exame de la

boratório confirma esse estado. 

Por outro lado, considerando-se somente as ví 
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timas fatais que morreram no local do evento (64) e nas pr! 

meiras quatro horas após o acidente (18), a pesquisa nos li 

vros de registro de dosagem de álcool no sangue do IML, mo~ 

trou que somente 7 (8,54%) delas haviam sido submetidas a 

esse exame. 

Os resultados obtidos sao os que se seguem: 

caso quantidade reage!!_ titulagem 
de sangue te 

1 5 ml 0,3 120mg/100 ml de sangue 

2 5 ml 

3 5 ml 0,3 120mg/100 ml de sangue 

4 5 ml 0,4 160mg/100 ml de sangue 

5 5 ml 

6 5 ml 

7 5 ml 

E oportuno ressaltar que os dois primeiros 

casos correspondem a vítimas passageiros e os demais, a moto 

ciclistas. 

Das 82 vítimas fatais estudadas em relação ao 

estado de alcoolização, 71 eram condutores ou 

da moto. 

passageiros 

Dessa forma, dentro do período predeterminado, 
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3 (3,66%) passageiros ou motociclistas foram identifica-

dos como alcoolizados. Este resultado está muito -aquem 

daqueles obtidos por outros autores. 

WILLIAMS & HOFFMAN 117 
, em casuística de 

1 508 vítimas de acidentes de moto, verificaram que o ál-

cool esteve presente em 12% dos casos. Por outro lado , 

31 (41%) dos 76 casos fatais -apresentavam doses mensura-

veis de álcool no sangue. Ressaltam os autores, que os 

dados obtidos estão incompletos e não revelam o quadro glo 

bal da ingestão de álcool e acidentes de motocicleta. No 

entanto, julgam que o mesmo demonstra, a nível de limite 

inferior, a extensão do uso da bebida alcoólica no trânsi-

to. 

Estudos sobre a associação entre ingestão pr~ 

via de álcool e acidentes de motocicleta são mais freqUeg 

temente real!izados em vítimas fatais. Acredita-se que tal 

fato esteja relacionado com a maior facilidade em se obter 

o material para exame laboratorial. 

BAKER & FISHER 13 verificaram a concentração 

de álcool no sangue de 62 vítimas fatais de acidentes de 

motocicleta, que faleceram no próprio local ou nas primei 

ras quatro horas após o evento. Todos foram identifica-

dos como condutores ou passageiros da moto. Constataram 

que 41 (66%) tinham doses mesuráveis de álcool no sangue , 

31 (50%) tinham lOOmg/100 ml ou mais e a média dos resul 

tados positivos foi de 140mg/100ml. 
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CROMPTON 34 constatou que de 208 casos de ví

timas fatais de acidentes de trin~ito, 88 (431) tinham ál

cool no sangue, em doses mensuráveis laboratorialmente 

Destes, 66 (75%) portavam níveis declarados ilegais, ou se 

ja, superiores a 80mg/100ml de sangue. Os exames foram 

realizados nos casos de 6bito no local ou ati meia hora a

pós o evento. Incluiu pedestres, ciclistas, motociclis -

tas, motoristas e passageiros de veículos de quatro rodas. 

Embora o autor afirme que as principais vítimas desta si -

rie tenham sido os motociclistas com dosagem pouco superior 

a 100mg/100ml e os motoristas com cerca de 150mg/100ml,não 

se encontraram especificações quanto aos percentuais de ca

da grupo de usuários da via pública. 

FOSSEUS 45 verificou que das 31 vítimas fa

tais, usuários da moto, 13 (41,9%) tinham 100mg/100ml ou 

mais de álcool no.sangue e 19 (61,3%) apresentavam doses 

mensuráveis de álcool no sangue. Essas vítimas faleceram 

dentro do período de duas horas após o acidente. 

GRAHAM 50 em casuística de 193 motociclistas, 

que faleceram nas seis primeiras horas ap6s o acidente 

observou que 68 (35%) tinham 100mg/100ml ou mais de ál -

cool no sangue. 

LACEY & CARROLL 74 constataram que dos 107 

motociclistas mortos em acidentes, 44% tinham doses de ál

cool mensuráveis no sangue e 32% estavam com dosagem supe

rior a 100mg/100ml. 
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WITTINGTON 116 em casuística de 51 condutores 

mortos em acidentes de moto, verificou que 16 tinham 80mg/ 

lOOml ou mais de álcool no sangue. A mais alta ·dosagem 

por ele encontrada foi de 345mg/100ml e a análise foi fei

ta naquelas vítimas de morte imediata ou no prazo de pou-

cas horas após o acidente. Não há especificações quanto 

a essas horas. 

Por esses resultados, conclui-se que mesmo 

ao se considerar somente os que faleceram devido ao aciden 

te, a variação de indivíduos com doses de álcool em níveis 

considerados ilegais foi de 32% a 75%. E importante lem-

brar que o nível considerado ilegal pode variar de acordo 

com a legislação local mas, em geral, ela é determinada em 

80 ou lOOmg/lOOml de sangue. Outro fato que se pode veri 

ficar e a ausência de uniformidade na determinação do in-

tervalo de tempo adequado entre o acidente e a morte, qua~ 

do se trata de realizar c exame em cadáveres.· 

Os resultados obtidos por esses autores, pa-

ra os casos de vítimas fatais, mostram que a ingestão 

via de álcool é um dos fatores associados à causação 

~ 

pr~ 

do 

acidente. No entanto, parece pouco prudente tecer maio-

res comentários sobre os resultados obtidos no presente es 

tudo, dado o pequeno número de exames realizados. 

Por outro lado, julga-se oportuno ~ancionar 

alguns fatos relacionados ao número de vítimas identifica 
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das como alcoolizadas. Foi surpreendente anotar que apenas 

9 de todas as vítimas deste estudo, identificadas pela CET, t~ 

nham sido registradas como alcoolizadas no momento do aci

dente. Igualmente causou estranheza encontrar somente 

7 resultados de exame de dosagem de ilcool no sangue quan

do se procurou esse resultado, nas 82 vítimas falecidas no 

local ou nas primeiras quatro horas pós evento. 

Finalmente, é importante lembrar que o efei

to do álcool ingerido e as reações do indivíduo no trânsi

to podem sofrer variações individuais. Desta forma, usar 

isoladamente o critério de medir a concentração de álcool 

no sangue e subseqUentemente, avaliar o indivíduo pelo ní

vel julgado ilegal para dirigir, constitui uma determina 

çao passível de crítica. Julga-se como possível e oportu 

no, determinar algumas características importantes do pon

to de vista epidemiolÓgico, se essas dosagens fossem fei

tas regularmente, pelo menos em todos os casos fatais de 

acidentes de trânsito, obedecidas as limitações de tempo 

de sobrevida adequadas para a realização do exame. 



S. C O N S I D E R A Ç O E S 
F I N A I S 
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O presente estudo pretendeu descrever a magn! 

tude do problema decorrente do~ acidentes de motocicleta 

Para isto foi feita uma análise comparativa dos acidentes 

de moto em relação aos demais gcidentes de veículo a motor; 

estudaram-se as característica• das vítimas de acidentes de 

moto segundo idade, sexo e mo~ento :do acidente; e, 

sou-se a mortalidade ocasionadá por estes acidentes. 

anal i 

Outra preocupaçao deste estudo foi a de obter 

subsídios para os programas de ;prevenção de acidentes de mo 

tocicleta, na área da saúde. •. ,. 

~i ... 

Uma primeira quesltão que se levanta e porque 

estudos desta natureza sao tão~ouco freqtlent~s. principal-

mente em nosso meio. Complet~hdo esta questão, porque um 

problema de saúde desta magnit~e recebe tão pouca atenção 

científica, se comparada a muitas doenças que, talvez tenham 

menor impacto sobre·a populaçã~? 

No decorrer deste trabalho sentiram-se probl~ 

mas relativos à fontes de dados sobre acidentes de trânsit~ 

o que responderia parcialmente às indagações mencionadas .· 
Outrossim, sentiu-se a necessidade de fazer algumas refle

xões sobre as medidas preventivas que são preconizadas. 

As considerações ~ue se seguem nao pretende

ram, em nenhum momento, esgota~ o assunto dos problemas que 

envolvem estudos desta natureza ou sobre as medidas preven-

tivas para os acidentes de moto. g sempre oportuno lembrar 
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que tais estudos exigem anális~multidisciplinares e atua

ções conjuntas de equipes multiprofissionais, dada a sua 

abrangência e graus de complexidade. 

Como afirma LAURENTI 77
, o estudo epidemiológ! 

co de qualquer doença ou agravo à saúde apresenta uma pa! 

te descritiva, isto é, uma contagem de casos segundo -va-

rias características e sua distribuição no tempo e no esp! 

ço. Para viabilizar tais estudos é necessário que exis

tam coleta e registro contínuo de dados, pois, a base de 

uma análise epidemiológica é a existência de uma boa esta

tística. 

Assim, estudos sobre acidentes de trânsito e 

seu controle só se efetuam quando há registro desses da-

dos. S, portanto, fundamental comentar alguns aspectos 

quanto às suas fontes e a conseqtiente adequação às diferen 

tes áreas de ·Conhecimento. 

Neste trabalho, foram utilizados dados já exis 

tentes e registrados em dois diferentes serviços. Oport~ 

no se faz destacar que a falta destes dados teria inviabi-

lizado quase que totalmente este estudo. Além disso, foi 

justamente a sua existência que permitiu levantar 

aspectos importantes a serem discutidos. 

alguns 

Ao se fazer a cobertura total dos acidentes ~ 

moto ocorridos no Município de São Paulo, utilizando dados 

fornecidos pela CET, que por sua vez, retira esses dados do 
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BO, foram observadas algumas limitações. 

O fato de se localizar vítimas fatais no IML 

aue não constaram nos reuistros da CET era até certo non

to esnerado. Considerando-se aue. em geral, a notifica

cao do acidente é feita pela vítima ou pelas pessoas en

volvidas no acidente e que são elas que relatam o ocorrido 

na Delegacia de Polícia, aventa-se a possibilidade de ha-

ver casos em que isto não seja feito. Por outro lado, s~ 

be-se que este sub-registro pode ser minimizado naqueles 

serviços de emergência que contam com elementos da Polícia 

Civil para também efetuar a notificação do acidente. Tais 

situações ocorrem, por exemplo, nos casos em que a vítima 

está sozinha e inconsciente, portanto, impossibilitada de 

ir ã Delegacia de Polícia para fazer o Boletim de Ocorrên

cia. 

E importante enfatizar que utilizando duas fo~ 

tes de dados, ou seja, investigando a existência de víti

mas fatais de acidentes de moto tanto pela CET como pelo 

IML, foi possível localizar a totalidade de falecidos re

gistrado como devido a esses acidentes, tno ano e área estu 

dada. Por outro lado, embora, neste trabalho, a totalid! 

de de acidentes e de vítimas não fatais de acidentes de mo 

to possa estar subestimada, abrangeu-se a totalidade de ca 

sos registrados pelo órgão oficialmente determinado para 

fazê-lo. Outrossim, certo é que esta possível subestima 

ção, em momento algum deve ter sido suficientemente grande 
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a ponto de, materialmente, afetar a interpretação dos re

sultados. 

No que se refere à classificação utilizada p~ 

ra categorizar os acidentes e as vftimas foram observadas 

algumas dificuldades. Classificado como acidente de moto, 

verificou-se que ficavam exclufdas as vftimas de outros 

vefculos motorizados que não fossem as de motocicleta. As 

sim, num acidente em que houvesse envolvimento de dois ou 

mais vefculos como, por exemplo, colisão de moto com auto

móvel, a possibilidade de haver vftimas no veículo de qua

tro rodas existe. Certamente, a probabilidade de ocorren 

cia de vítimas da motocicleta é diferente daquela do auto

móvel. Conforme mencionado, a vulnerabilidade do usuário 

da moto é muito grande quando comparada a dos vefculos de 

quatro rodas onde, de certa forma, a sua carroceria serve 

como elemento protetor. Contudo, se o acidente for elas-

sificado como de motocicleta e houver vítimas no outro ver 

culo, estas não estarão registradas neste tipo de aciden

te. Portanto, nesta eventualidade, reconhece-se que a t~ 

talidade de vftimas fica subestimada e é impossfvel calcu

lar sua proporção, seja relativa às vftimas fatais, seja 

às não fatais. 

Cumpre citar que, seja qual for a classifica 

çao utilizada, algumas dificuldades serão sempre detecta -

das. Caso os dados de acidentes de trânsito tivessem si

do classificados pela CID- 9a. revisão 83
, não haveria po~ 

sibilidade de identificar os atropelados por motocicleta . 
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Isso teria ocorrido porque a qualidade da vítima, neste sis 

tema de classificação, só é identificada ao nível do qua! 

to dígito. Os atropelados ficam englobados a nível de 

três dígitos, no agrupamento de acidentes de trânsito de 

veículo a motor, sem especificação do tipo de veículo que 

atropelou o pedestre (Acidente de trânsito por colisão en-

tre veículo a motor e um pedestre= E 814). Tal fato mos 

tra algumas das dificuldades que podem ser sentidas e que 

sao decorrentes das fontes utilizadas e seus respectivos 

sistemas de classificação. 

Ainda em relação à fonte de dados, julga-se 

oportuno comentar com que objetivos tais dados são coleta 

dos. 

Como afirma BAKER 10
, os registros efetuados 

pela polícia tem como objetivo primário mostrar que houve 

uma falha e docum~ntar o fato P.51ra os subseqUentes procedi 

mentos legais. Como resultado, muit~dos dados policiais 

sobre os acidentes de trânsito referem-se ao condutor ou 

suas ações e tendem a reforçar inapropriadamente as noçoes 

acerca da negligência, imprudência ou imperícia do condu-

tor e nao sobre a etiologia do acidente. Assim, a razao 

de se ouvir freqUentemente que "90% de touos os acidentes 

são causados por erro humano", nao comprova que os outros 

fatores deixem de ser importantes, mas que pela forma como 

os dados são coletados, reforça-se o erro humano 10
• 

Em geral, assim como os dados registrados p~ 
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la polícia, os hospitalares também nao foram criados tendo 

como um dos objetivos o estudo e prevenção dos acidentes . 

Contudo, BAKER 10 acredita que os dados hospitalares tem c~ 

mo vantagem permitir a identificação de todas as pessoas 

feridas que necessitaram de cuidados médicos, fornecer a 

informação sobre a natureza e o mecanismo do acidente e 

facilitar os estudos sobre as conseqüências e o custo dos 

acidentes. 

Acredita-se, porém, que para utilizar os da

dos hospitalares em estudos epidemiológicos sobre aciden

tes de trânsito, numa área como a deste estudo, haveria ne 

cessidade de uniformizá-los ou no mínimo, determinar os da 

dos básicos a serem registrados em todos os serviços de 

emergência. A melhor forma, sem dúvida, seria a manuten

ção de um registro de dados sistematizado e de coleta con 

tínua, utilizando um instrumento específico construído so

bre objetivos pre~eterminados. 

Além disso, mais importante do que o cuidado 

so uso das fontes de dados, tanto policiais como hospital~ 

res é a conscientização de que os acidentes de trânsito , 

e nele se inclui o de motocicleta, constituem-se num sério 

problema de saúde pública. Por isso, ele deveria estar 

merecendó a mesma atenção que outras principais causas de 

morbidade e de mortalidade, como o câncer e as doenças car 

díacas. 

Em relação ao acidente de motocicleta e a 
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anilise ef~tuáda neste trabalho, alguns aspectos merecem 

ser destacados. Como cita SCHWENGER 103
, numa anil i se 

multifatorial dos acidentes rio trifego urbano, realizado 

pela Universidade de Birmingham em 1967, ficou demonstrado 

que enquanto causa, o condutor representou 84., 8% dos aciden 

tes, o meio 74: ,.,6% e o veículo 33,2%. Este estudo mostrou 

também que nesses três fatores, os mutuamente exclusivos fo 

ram muito poucos. 

Embora cientes destes fatores inter-relacio 

nados, no presente estudo, optou-se por centralizar a aten 

çao na vítimas do acidente de moto. Tal decisão não leva 

a concluir que esses acidentes tenham sido ocasionados ~r 

falha~mana ao invés de fatores ambientais ou veiculares , 

mas, que a investigação foi direcionada ao ser humano,ceg 

tro da atenção do profissional de saúde. Ne~te aspecto , 

sentiu-se a necessidade de tecer alguns comentirios sobre 

medidas preventivas primárias, secundárias e terciirias 

e seu controle, que visassem minimizar o problema dos aci-

dentes de motocicleta. 

Neste estudo, das 5 174 pessoas envolvidas 

nos acidentes de moto, 4 480 (86,59%) ... 
sa1ram com lesões 

-corporeas deste evento, ou seja, foram identificadas como 

vítimas. Dentre elas, 166 (3,71%) vieram a falecer devi 

do ao acidente. Como diz SCHWENGER 103
, esta mortalidade 

poderia ser comparada com a ponta do "iceberg" que apare

ce na superfície da igua. 
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A combinação de fratura do crânio, lesões in 

tracranianas, fraturas e lesões de diferentes segmentosco~ 

póreos, assim como as lesões em tegumentos superficiais nos 

usuários da moto, que faleceram, demonstram a falta de pr~ 

teção dos mesmos. 

Em relação ao uso do capacete, medida de pr~ 

vençao passiva contra os traumatismos crânio - encefálicos 

WILLIAMS et alii 119 afirmam que nos locais onde há exigên

cia legal seu uso fica próximo dos 100%; onde essa lei não 

existe, a utilização cai para cerca de 46% e se a exigên -

cia abrange somente os menores de 18 anos, o uso varia de 

39% a 63%. 

De acordo com o exposto anteriormente, na 

ocasião em que a lei federal*, que estendia o uso dos cap~ 

cetes para as vias urbanas, entrou em vigor, parece que 

houve maior abrangência na sua utilização. 

Entretanto, segundo levantamentos feitos pe

la CET quanto ao uso dos capacetes, observado sistemati

camente em datas posteriores à lei, em quatro pontos do Mu 

nicípio de São Paulo, verificou-se que no período da manhã 

(7 a 9 horas) ele e de aproximadamente 70% e que no perí~ 

do da tarde (15:30 a 17:30 horas) seu uso cai para valo

res próximos a 47%. Os autores lembram que esta queda no 

uso dos capacetes poderia ser explicada pelo aumento da 

temperatura ambiente no período da tarde. Porém, nesses 

* Lei n9 7 031 de 20 de setembro de 1982. 
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estudos, constatou-se também um comportamento semelhante 

em relação ao uso do farol aceso. Ele foi de aproximad~ 

mente 65% pela manhã e 48% à tarde, o que de certa forma, 

invalida a influência do fator temperatura nessas condutas. 

Enfatizam que embora o uso do capacete tenha apresentado o 

maior percentual em dezembro d• 198? (78,5%), a sua utili

zaçao vem apresentando um aumento crescente a partir de j~ 

nhp d~ l~al, como g~monstram oi e§tMQQ~ f~ito~ cgm a mesma 

siitemjtt~a, ant~~ da lei* en~rAr @m viagr~ 6 , 

Taíi dAdo§ levam 1 iêreditar que êmb~ra bga 

propgrçãg de u§uirtg§ da mgtoelêleti pa§§a e§tar ç~n§giên= 

ti~ada quanto i importincia do· M§O do capacete, ela e§t~ 

muito lonse do ideal. ft po§§fvel que §e houve§§e urna fi~ 

caltzaçia adequada, poder~§e=iA aumentar o U§O tantg dg ê! 

paeete eamo do farol aee§o. ft vilido lembrar que e§§ê§ 

1ia medida§ importante§ ni reduçio di§ taxa§ de mgrbidade e 

de mortalidAde pór acidente§ do motocicleta e que todo§ O§ 

e§farçai dovom eonvorslr para Oili finalidade. 

A ônf11o didA i utilização do eap1eoto para 

provonir oa traumatlMmo• erini.o•oneof!lieoi i 1om duvida 

muito importante. No entanto, como foi eonMt&tado no1to 

oatudo hl outra• loaõo1 troqUontoa, moamo nas vítimas fa= 

taia. 

quo aparoeoram 11 fraturas do membros inferiores o os tra~ 

matismos do tórax e do abdome. Que medidas de prevon~io 

seriam aconselháveis para tais injúrias? 

* Lei n9 7 031 de 20 de setembro de 1982. 



116 

Acredita-se que a educação para o trânsito se 

jamais importante do que o uso de equipamentos como capac~ 

tes, botas, luvas e blusões mas, a combinação de ambos 

desejável e possivelmente mais efetiva. 

-e 

Considerando-se que o motociclista gosta de 

se manter atualizado quanto ao veículo que utiliza assim 

como seus equipamentos de segurança, alguns fatos importa~ 

tes puderam ser observados. Revistas específicas, de pe-

riodicidade mensal, t~m mantido mat~rias que versam sobre 

segurança, principalmente, o uso de capacetes e tamb~m de 

outros equipamentos como luvas, botas e blusões 21 22 25 40 

4 9 6 4 93 98 101 1 o 4 e sobre legislação 23 2 4 2 5 1 o 5 ~ di 

fícil avaliar o alcance de tais mensagens mesmo quando elas 

são colocadas com títulos que especificam o assunto alí 

tratado. Julga-se, no entanto, que eles se inserem no 

contexto como um importante recurso educativo. Al~m dis-

so, verifica-se que nessas revistas, a segurança ~ enfoca

da de forma indireta quando se enfatiza a importância da 

manutenção apropriada do veículo ou quando se instrui so-

bre a adequação no dirigir, de acordo com o clima e a via 

a trafegar, fatores importantes na educação do condutor. 

As medidas preventivas pr~-acidente, ou aque

las de prevenção primária, não devem ser direcionadas ape-

nas para o usuário da moto. Assim, uma outra medida bas 

tante enfocada por diversos autores ~ a de tornar os usuá

rios da moto mais visíveis aos demais condutores de outros 
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veículos a motor, particularmente, os automóveis. Colisões 

-em que a moto ou seu condutor só foram percebidos apos o 

impacto 27 ~ 6 51 8 9 9 1 11 8 parecem ser mais freqUentes nas 

vias urbanas e, principalmente, durante as horas do dia ~ 6 

5 1 9 1 Para to~ná-los mais visíveis recomenda-se o uso de 

roupas com elementos fluorescentes para as horas do dia e 

refletivas para a noite, assim como, capacetes com os mes-

mos elementos 6 38 6 4 9 1 • 

' farol aceso continuamente 6 2.7 3 8 

6 ~ 8 8 8 9 9 1 e programas educa ti vos tanto para os motó ciclis 

tas como para os motoristas 5 30 31 3 9 4 6 s1 52 5~ 63 89 1 2 2 

A experiência e a habilidade em dirigir uma 

moto parece ser um dos fatores mais importantes na preven-

ção do acidente. Neste estudo, a faixa etária mais ating! 

da foi.a de 15 a 24 anos (52,77%) o que demonstra que o 

treinamento deve ser ainda mais relevante nesta população , 

como bem advertem alguns autores 16 1 o 7 

Cumpre mencionar que receber a instrução e o 

treinamento para obter a carta de .habilitação em obediên -

cia ã legislação não é o suficiente. Há uma diferença eg 

tre o condutor estar instruído e estar educado para as re

gras do trânsito e da circulação dos veículos, ou seja, de 

monstrar efetiva proficiência com relação à motocicleta e 

ao trânsito, no momento da obtenção de sua habilitação. 

Corroborando tais afirmações, alguns autores 

enfatizam que os motociclistas devem receber instruções ade 
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quadas e, também, demonstrar proficiência no uso destes 

veículos, antes de adotá-los como meio de transporte. Acre 

ditam que, desta forma, o número de inexperientes nas vias 

pÚblicas diminuiria. Ressaltam ainda a educação do con

dutor corno necessária, não só para assegurar urna operaçao 

segura do veículo mas, também, para utilizar corretamente 

todas as medidas de segurança16 31 35 s2 

Nos acidentes de motocicletas é comum seres 

tacar medidas preventivas primárias dirigidas ao motoci

clista e também, em parte, para os motoristas dos demais 

veículos. Neste trabalho, no entanto, foi constatado que 

a proporçao de pedestres atropelados por moto é alta cn,73~; 

que sua distribuição por faixas etárias é mais homogênea 

envolvendo maior participação das faixas extremas e que 

atinge quase eqüitativamente, homens e mulheres. Assim , 

na educação para o trânsito, o pedestre deve estar incluí

do, em função do risco de atropelamento por motocicle 

tas. 

As medidas educativas devem ser amplas e di 

recionadas para todas as fases do acidente. Enquanto a 

fase de prevenção pré-acidente de moto está mais documenta 

da, a pós-acidente e suas medidas preventivas é muito p~ 

bre. 

Considerando-se que 96,21% do total de víti 

mas de acidentes de moto sobreviveram ao mesmo embora te-
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nham sido feridas; que elas eram principalmente das faixas 

etárias de 15 a 24 anos e de 25 a 34 anos, do sexo masculi

no e motociclistas, é preciso refletir sobre seu significa

do em termos de educação formal e de força do trabalho, ten 

do em vista os diferentes graus de incapacidade física, tem 

porária ou permanente que poderá afetar tais populações . 

Ao não rejeitar a hipótese de que a vulnerabilidade do usu~ 

rio da moto é maior do que a dos demais veículos a motor e 

identificada a proporção de feridos devida a esses aciden

tes, julga-se imperioso que se realizem estudos sobre sua 

morbidade, incluindo a análise das lesões sofridas por es

sas vítimas. 

Das vítimas fatais de acidentes de moto, mais 

da metade (62,35%) morreu nas primeiras vinte e quatro ho

ras pós-acidehte;oque de certa forma demonstra a gravidade 

dos ferimentos por elasrecebidos. Outras 34,56% morreram 

no intervalo de um a vinte e nove dias e aí pode se imagi

nar a possível somatória das lesões sofridas no acidente e 

as subseqUentes complicações. 

Tais dados do pós-acidente reforçam a neces

sidade de se realizar estudos com dados hospitalaFes os quais 

possibilitariam análises mais detalhadas quanto aos efeitos 

do impacto e as condições físicas da vítima. Isso ppderia 

fundamentar melhor as medidas preventivas utilizadas nos 

primeiros socorros das vítimas de acidentes de moto e com 

isto melhorar o atendimento imediato dos mesmos. Outrossim, 

a nível hospitalar as complicações e as seqUelas mais fre-
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qUentes seriam melhor detectadas e, por conseguinte, poder 

se-ia adotar medidas de prevenção secundária e 

mais efetivas. 

terciária 

A solução permanente para os acidentes de 

moto seria a erradicação do seu agente, o que certamente é 

impossível. Se, por um lado, os esforços para minimizar 

as conseqUências do acidente devem ser continuamente apri

morados, aqueles que visam a prevençao e o controle dos 

acidentes, como prática do bem estar social, devem ser 

priorizados. 

A educação para o trânsito pode então ser 

encarada como aquela compreendida no plano da vida em so

ciedade. Essa educação deve ser iniciada na infância e 

nos adultos, obviamente envolvendo os pedestres e os 

condutores, assim como, todos aqueles que zelam pela 

saúde e seguranç~ pública. 

Acredita-se que o uso da motocicleta como 

meio de transporte urbano continuará a aumentar e is

to poderá resultar em maior número de acidentes com este 

tipo de veículo. ~ preciso melhorar as medidas preven 

tivas pré-acidente sejam elas somente educativas como 

também, se necessário, associadas às coercitivas, abran

gendo todos os usuários da via pública. 

Finalmente, como bem enfatizam PINHEIRO & 



121 

RIBEIR0 94 nenhuma medida de prevençao será realmente efi

caz se nao se aprimorar ainda mais a segurança do veí

culo, a adequação da via pública e a incrementação da edu 

caçao pública. Para isto deve haver um trabalho con

junto que envolve a política, a economia e a ciência, en

fim todas as áreas que dizem respeito ao bem-estar do ser 

humano. 



6. C O N C LU S Õ E S 
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O estudo dos 3 390 acidentes de motocicleta 

ocorridos no Município de São Paulo, no ano de 1982, com 

4 480 vítimas, das quais 166 morreram num prazo de 180 

dias pós-evento, permitiu as conclusões a seguir. 

Na comparaçao com os demais veículos a mo

tor verificou-se que: 

- a frota de motocicletas licenciadas vem 
aumentando progressivamente de 
1982; 

I978 a 

- a taxa de acidentes/! 000 veículos foi 
maior para as motos (51,3 para as mo 

tos e 27,4 para os demais 
los) ; 

~ ve1cu -

- as vítimas de acidentes de motocicletas 
foram as mais vulneráveis, seja a análise 
feita quanto ã proporção de pessoas envo! 
vidas , com lesões, seja pela relação ví 
timas por acidente; e 

- a taxa de mortalidade no local do aciden
te foi também maior para as motos (0,97 

para cada 1 000 motos e 0,45 para os de 
mais veículos). 

Na caracterização das vítimas de acidentes 

de moto constatou-se que: 

- a proporção de vítimas fatais foi de 3,71% 
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e a de nao fatais, 96,29%; 

- em relação à qualidade da vítima, cerca 
de dois terços eram motociclistas (64,15%). 
Os pedestres foram representados por 21,73% 
e os passageiros, 14,12%; 

- houve predominincia do sexo masculino (4:~ 
e isso foi similar tanto para as vítimas 
fatais como para as não fatais. No en
tanto, quando analisadas em relação à sua 
qualidade, os homens continuaram a predo
minar somente enquanto motociclistas 
(96,29%). Os passageiros e pedestres di 
vidiram-se de forma quase eqüitativa; 

- as faixas etárias mais atingidas foram as 
de 15 a 24 anos e de 25 a 34 anos (79,18%), 
proporção que foi semelhante tanto para 
as vítimas fatais como para as não fatais. 
Essa predominincia persistiu para os mot~ 
ciclistas e passageiros, enquanto que, p~ 
ra os pedestres houve uma distribuição mais 
homogênea, com maior participação das fai 
xas etárias extremas; e 

- a distribuição das vítimas, segundo o mês 
e o período do dia da ocorrência do aci
dente, foi mais ou menos uniforme. Em re 
lação ao dia da semana, a maior freqüência 
de vítimas foi observada nos fins de sema 
na, tanto para as vítimas fatais como pa
ra as não fatais. Essa distribuição se 
manteve quando analisada segundo a quali
dade da vítima, salvo em relação aos pe
destres em que apresentou um pico na quar 
ta-feira e teve no domingo, o dia de me-
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nor ocorrência. 

Na análise da mortalidade verificou-se que: 

- a maioria dos óbitos ocorreu no hospital 

-

(57,23%) e o número de óbitos no local do 

acidente e a caminho do hospital foi maior 

entre os motociclistas e passageiros 

(45,65%) do que entre os pedestres; 

os óbitos no momento do acidente e nas pr! 
meiras 24 horas perfizeram 62,35%. A gran 

de maioria dos óbitos (96,91%) ocorreu •nos 
primeiros 29 dias pós-evento; 

coeficiente ~ de mortalidade o m1nimo por 

acidentes de moto foi 2,01 para cada 
100 000 habitantes e o máximo, 2,04 para 
cada 100 000 habitantes. A relação coe-

ficiente masculino/feminino foi de aproxi 
madamente seis vezes. Portanto, o risco 
de morrer por acidente de moto é alto e 

muito maior para o sexo masculino do que 
para o feminino;. 

- foram registradas 1,2 conclusões diagnós

ticas por vítima fatal. Quanto à nature

za da lesão, os diagnósticos mais freqUen

tes foram as fraturas de crânio, os traum~ 
tismos internos de tórax e de abdome e as 
fraturas de membros inferiores. Esses dia_g 
nósticos persistiram para os motociclistas 

e passageiros, enquanto que para os pedes
tres, apareceram em primeiro lugar as com 

plicações e a seguir, com freqUências iguai~ 
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a fratura de crânio e de membros inferio 

res e os traumatismos internos; 

- a morte no momento ou em menos de 24 ho

ras pós-evento esteve relacionada com a 

fratura de crânio, os traumatismos inter
nos e a fratura de tronco ou pescoço. Pa 

ra os que sobreviveram de um dia a um mê~ 
a presença de complicações, principalmen

te a broncopneumonia e a meningite foi 
o achado mais freqUente. A morte ocor

reu mais precocemente entre os motociclis 

tas e passageiros do que entre os pedes
tres. 

O estudo da possível associação entre o aci 

dente e a ingestão de álcool etílico pela vítima foi in-

conclusivo devido ao pequeno numero de exames reali 

zados. 
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MUNICIPIO DE 5AO PAULO, 1982. 

PEDESTRE PASSAGEIRO MOTOCICLISTA IGNORADA 
FATAL !W> FATAL &JB-'lUf.AL FATAL !W> FATAL SUB-'IUI'AL FATAL t® FATAL &18-'IUI'AL FATAL 

15( 53,57) 488( 52,19) 503( 52,23) 8( 44,44) 292( 47 ,87) 300( 47,77) 94(98,95) 2656( 96,20) 2750( 96,29) 24( 96,00) 
•• 13( 46,43) 447( 47,81) 460( 47,77) 10( 55,56) 318( 52,13) 328( 52,23) 1( 1,05) 105( 3,80) 106( 3,71) 1( 4,00) 

5 5 1 1 2 2 -- - -

28(100,00) 940(100,00) 968(100,00 18(100,00) 611 (100. 00) 629(100,00) 95(100,00) 2763(100,00) 2858(100,00) 25(100,00) 

• Os números entre parênteses referem-se às percentagens que foram calculadas sobre o total de casos can informação 
conhecida. 

•• 1 ciclista atropelado. 

N1IO FATAL 

-( - ) 

-( - ) 

-

-( - ) 

&JB-TO'L\L 

24( 96,00) 

1( 4,00) 

-

25(100,00) 

TOTAL 

3577( 79,99) 

895( 20,01) 

8 

4480(100,00) 

> 
0'1 



~ -
ta -

o t-i 4 

5 t--!14 

15 l--i 24 

25 t---f34 

35 1--t 59 

60 f---1 85 

SBI 
Il'\'FOR'lACÃO 

TOTAL 

A.\"EXO 3. 2 DISTRIBUI@ DAS V!TIMAS* DE ACIDE.VI'ES DE MJI'OCia.ETA SEGUNDO SUA IDADE, QUALIDADE E CO:-<DICÃQ VITAL POS

EVE.\'TO, ~IJSICfPIO DE SÃO PAULO, 1982. 

PEDESTRE P A S S A G E I R O M O T O C I C L I S T A IGNORADA 

FATAL NilO FATAL SUB-TOTAL 'FATAL NII.O FATAL SUB-TOTAL FATAL NII.O FATAL SUB-TOTAL 

-( - ) 55( 6,17) 55( 5,98) -( - ) 10( 1,78) 10( 1 '73) -( - ) -( - ) -( - ) 

5( 17 ,86) 183( 20,54) 188( 20,46 1( 5,56) 45( 8 ,01) 46( 7 ,93) -( - ) 14( 0,52) 14( 0,50) 

5( 17,86) 181( 20,31) 186( 20,24 14 ( 771 77) 377 ( 67 ,08.) 391( 67 ,41) 57( 60,00)1630( 60,50) 1687( 60,49) 

** 
2( 7,14) 135( 15,15) 137( 14,91 1( 5,56) 108( 19,22) 109( 18,79) 29( 30,53) 853( 31,66) 882 ( 31 ,62) 

7( 25,00) 223( 25,03) 230( 25,03 2( 11,11) 22( 3,91) 24( 4,14) 9( 9,47) 192( ., ,13) 201( 7 ,21) 

9( 32,14) 114( 12,80) 123( 13,38 -( - ) -( - ) -( - ) -( - ) 5( 0,19) 5( 0,18) 

- 49 49 - 49 49 - 69 69 

28(100,00) 940(100,00) 968(100,00 18(100,00) 611(100,00) 629(100,00) 95(100,00)2763(100,00) 2858(100,00) 

• Os números entre parênteses referem-se ãs percentagens que foram calculadas sobre o total de casos com 
informação co~cida. 

•• 1 ciclista atropelado. 

FATAL N.3.0 FATAL 

-( - ) -( - ) 

-( - ) -( - ) 

12( 48,00) -( - ) 

11 ( 44 ,00) -( - ) 

2( 8,00) -( - ) 

-( - ) -( - ) 

- -

25(100,00) -( - ) 

TOTAL 
SUB-TOTAL 

-( - ) 65( 1, !;1) 

-( - ) 248 ( 5,~51 

12( 48 ,00) 2276( 52,i7) 

11( 44,00) 1139( 26,U) 

2( 8,00) 457( 10,59) 

-( - ) lZS( 2,97) 

- •167 

25(100,00) .l.JS0(100,00) 

> 
-....] 
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lo !AIO 
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!OTAL 
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ANEXO 3.3 DISJ1UIIUI~ DAS V!TIW.S* DE ACIDENI'ES DE miOCI<l.ETA ·SBQJNOO SUA ~IDADE, aN>I~ VITAL E MEs DA 

OCORR!:NCIA, MJNICfPIO DE SAo PAI.JLO, 1982. 

PEDESTRE PASSAGEIRO MOTOCICLISTA IGNORADA 

FATAL NliO FATAL SUB-TOTAL FATAL NliO FATAL SUB-TOTAL 

-( - ) 73( 7 ,76) 73( 7 ,54) 2( 11,11) 45( 7 ,37) 47( 7,47) 

2( 7 ,14) 59( 6,28) 61( 6,30) 1( 5,56) 46( 7 ,53) 47( 7,47) 

3( 10, 71) 72( 7,66) 75( 7. 75) 2( 11,11) 47( 7 ,69) 49( 7 ,79) 

5( 17,86) 69( 7,34) 14( 7 ,65) -( - ) 41( 6,71) 41( 6,52) 

1( 3,57) 61( 6,49) 62( 6,40) 1( 5,56) 24( 3,93) 25( 3,98) 

4( 14,29) 93( 9,89) 97( 10,02) 2( 11,11) 55( 9,00) 57( 9,06) 

•• 
4( 14,29) 86( 9,15) 90( 9,30) -( - ) 65( 10,64) 65( 10,33) 

-( - ) 95( 10,11) 95( 9,82) 1( 5,56) 58(. 9,49) 59( 9,38) 

4( 14,29) 88( 9,36) 92( 9,50) 1( 5,56) 70( 11,46) 71( 11,29) 

1( 3,57) 72( 7 ,66) 73( 7,54) -( - ) 54( 8,84) 54( 8,59) 

1( 3,57) 95( 10,11) 96( 9,92) 4( 22,22) 53( 8,67) 57( 9,06) 

3( 10,71) 77( 8,19) 80( 8,26) 4( 22,22) 53( 8,67) 57( 9,06) 

28(100,00) 940(100,00) 968(100,00) 118(100,00) 611(100,00) 629(100,00) 

- --

• Os núme~s entre parênteses referem-se às percentagens. 

•• 1 ciclista atropelado. 

FATAL NliO FATAL SUB-TOTAL FATAL NliO FATAL 

7( 7,37) 183( 6,62) 190( 6,65) 3( 12,00) -( - ) 

8( 8,42) 165( 5,97) 173( 6,05) 1( 4,00) -( - ) 

6( 6,32) 204( 7 ,38) 210( 7 ,35) -( - ) -( - ) 

9( 9 ,47) 192 ( 6 ,95) 201( 7 ,03) 1( 4,00) -( - ) 

4( 4,21) 180( 6,51) 184( 6,44) 5( 20,00) -( - ) 

8( 8,42) 269( 9,74) 277 ( 9 ,69) 3( 12,00) -( - ) 

4( 4,21) 228( 8,25) 232( 8,12) 3( 12,00) -( - ) 

4( 4,21) 265( 9,59) 269( 9,41) 1( 4,00) -( - ) 

12( 12,63) 298( 10 ,79) 310( 10 ,85) 2( 8 ,00) -( - ) 

11( 11,58) 248( 8,98) 259( 9,06) 2( 8,00) -( - ) 

15( 15, 79) 276( 9,99) 291( 10,18) -( - ) -( - ) 

7( 7,37) 255( 9,23) 262( 9,17) 4( 16,00) -( - ) 

95(100,00) 2763(100,00) 2858(100,00) 25(100,00) -( - ) 

SUB-TOTAL 

3( 12,00) 

1( 4,00) 

-( - ) 

1( 4,00) 

5( 20,00) 

3( 12,00) 

3( 12,00) 

1( 4,00) 

2( 8,00) 

2( 8,00) 

-c - ) 

4( 16,00) 

25(100,00) 

TOTAL 

313( 6,99) 

28Z( 6,29) 

334( 7,46) 

317( 7,08) 

276( 6,16) 

434( 9,69) 

390( 8,70) 

424( 9,46) 

4,75( 10 ,60) 

388( 8,66) 

444( 9,91) 

403( 9,00) 

4480(100,00) :·> 
00 
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A.'JEXO 3.4 DISI'RIBUICAQ DAS V!TIMAS• DE ACIDENTES DE MJTOCIOEI'A SEGUNOO SUA g!ALIDADE, <niDICAQ VITAL E 

PER!OOO 00 DIA DA omRRENCIA, t-".JNICfPIO DE ~ PAULO, 1982. 

PEDESTRE PASSAGEIRO MOTOCICLISTA 

FATAL NÃO FATAL SUB-TOTAL FATAL NÃO FATAL SUB-TOTAL FATAL Nl\0 FATAL SUB-TOTAL 

1( 3,84) 16( 1,93) 17( 1,99) S( 27,78) 70{ 13,11) 75( 13,59) 12( 12,90) 211( 8,62) 223( 8,78) 

S( 19,23) 197( 23,82) 201( 23,57) 4C 22,22) 70C 13,11) 74 ( 13 ,40) 15( 16,13) 543( 22,18) 558( 21,96) 

•• 6( 23,08) 369( 44,62) 376( 44,08) 3( 16,67) 89( 16,67) 92C 16,67) 36( 38,71) 1001( 40,89) 1037( 40,81) 

14( 53,85) 245C 29,63) 259( 30,36) 6( 33,33) 305( 57,11) 311 ( 56! 34) 30C 32,26) 693( 28 ,31) 723( 28,45) 

z 113 115 - 77 77 2 315 317 

28(100,00) 940(100,00) 968(100,00) 18(100,00) 611C100,00) 629(100 ,00) 9SC100,00) 2763C100,00) 2858(100,00) 

• Os números entre parênteses referem-se às percentagens que foram calculadas sobre o total de casos com infor
mação conhecida. 

•• 1 ciclista atropelado. 

IGNORADA 

FATAL N~ FATAL 

-( - ) -( - ) 

1( 7 ,14) -c - ) 

7{ 50,00) -c .. ) 

6( 42,86) -( - ) 

11 -

25(100,00) -( - ) 

SUB-TOTAL 

-( - ) 

1( 7 ,14) 

7( 50,00) 

6( 42,86) 

11 

25(100,00) 

TOTAL 

315( 7,96) 

83~ c 21,06) 

1512( 33,18) 

1299( 32,80) 

520 

4~50(100,00) 

-

:::r> 
1.0 



A'\EXO 3.5 DISTIUBUic;AO DAS VfiDIAS• DE ACII>Em'ES DE MJI'OCIQ.ETA smJNOO SUA Q.JALIDADE, CONDICAO VITAL E DIA DA SR>IANA DA 

OCORRE:\CIA, 1ol!NIC!PIO DE ~ PAULO, 1982. 

~ 
---

PEDESTRE PASSAGEIRO MOTOCICLISTA IGNORADA TOTAL 

FATAL K3.0 FATAL SUB-'IUTAL FATAL NA0 FATAL SJB-'IUTAL FATAL NA0 FATAL SJB-'IUTAL FATAL NÃO FATAL SJB-'IUTAL .... 

Z~ FEIRA 3( 10,71) 1Z2( 14,75) 125( 14,62) 3( 16,67) 50( 9,36) 53( 9,60) 12( 12,76) 312( 12,75) 324( 12,75) 1( 4,55) -( - ) 1( 4,55) 503( 12,67) 

3~ FEIRA -( - ) 109( 13,18) 109( 12,75) -( - ) 50( 9,36) 50( 9,06) 10( 10,64) 265( 10,83) 275( 10,82) 4( 18,18) -( - ) 4( 18,18) 438( 11,03) 

4~ FEIR~ 5( 17,86) 134( 16,20) 139( 16,26) 3( 16,67) 49( 9,18) 52( 9,42) 7( 7,45) 300( 12,26) 307( 12,08) 2( 9,09) -( - ) 2( 9,09) 500( 12,59) 

5~ FEIRA 4( 14,29) 115( 13,91) 119( 13,91) -( - ) 47( 8,80) 47( 8,52) 11( 1~,70) 346( 14,14). 357( 14,05) 4( 18,18) -( - ) 4( 18,18) 5Zi( 13,27) 

6~ FEIR~ 6( 21,43) 135( 16,33) 141( 16,49) 4( 22,22) 100( 18,73) 104( 18,84) 12( 12,77) 424( 17,33) 436( 17,16) 2( 9,09) -( - ) 2( 9,09) 683( 17,21) 

~ 8( 28,57) 121(*14,63) 129( 15,09) 4( 22,22) 118( 22,10) 122( 22,10) 19( 20,21) 433( 17,70) 452( 17,79) 4( 18,18) -( - ) 4( 18,18) 707( 17,81) 

nc.:I~ Z( 7,14) 91( 11,00) 93( 10,88) 4( 22,22) 120( 22,47) 124( 22,46) 23( 24,47) 367( 14,99) 390( 15,35) 5( 22,73) -( - ) 5( 22,73) 61Z( 15,42) 

SE.\ I 
IXFOR'-t.!OO - 113 113 - 77 77 1 316 317 3 - 3 510 

TOTAL 28(100,00) 940(100,00) 968(100,00) 18(100,00) 611(100,00) 629(100,00) 95(100,00) 2763(100,00) 2858(100,00) 25(100,00) -( - ) 25(100,00) 4480(100,00) 

- ---------

* Os ní:..'"leros entre parênteses referem-se às percentagens que foram calruladas sobre o total dos casos com 
informação conhecida. 

** 1 ciclista atropelado. 

> ..... 
o 
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