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OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é de descrever o perfil epidemiológico dos 

pacientes vitimas de acidentes de trânsito atendidos nos Setores de Ortopedia 

Traumatologia e no de Neurologia adulto, da Clínica de Fisioterapia das Faculdades 

Metropolitanas Unidas – FMU.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, descritivo e 

retrospectivo realizado na Clínica Escola UniFMU. A amostra foi composta 

por 196 prontuários de pacientes atendidos, entre  janeiro de 2003 a 

dezembro 2013,   nos Setores de Ortopedia Traumatologia e no de Neurologia 

adulto, da Clínica Escola UniFMU, situada na Capital de São Paulo (SP). 

Foram excluídos do estudo pacientes sem dados completos no prontuário. O 

instrumento de pesquisa constituiu-se dos seguintes blocos de informações 

transcritas para ficha de registro previamente elaborada: gênero, idade, etnia, 

grau de escolaridade, estado civil, local em que residiam, meios de transporte 

dos pacientes no momento do acidente e lesões  causadas em decorrência do 

acidente. Não foram colhidos nome e sobrenome, ou qualquer dado que 

pudesse identificar o paciente,  garantindo sigilo total dos indivíduos 

envolvidos no presente estudo. Foi realizada análise estatística descritiva com 

apresentação dos resultados em gráficos e tabelas. 

DESENVOLVIMENTO 

Pesquisas recentes apontam cada vez mais o aumento dos índices de 

acidentes automobilísticos. A população mais  acometida, segundo as pesquisas, é 

constituída por jovens entre 18 e 23 anos e do sexo masculino. Fato que merece a 

atenção, pois interferira futuramente na economia do país,  visto que esses jovens 

encontram-se em plena capacidades de desenvolvimento. Alguns estudos indicam 

que os acidentes automobilísticos com jovens ocorrem principalmente, devido a 

inexperiência do mesmos, e da relação do uso de álcool e drogas com a direção,  o 

que interfere diretamente nos reflexos  e acarreta em acidentes. O perfil 

epidemiológico das vítimas de acidentes automobilístico, tem se tornado cada vez 

mais alvo e interesses de pesquisas.  

RESUMO 

O presente estudo irá descrever o perfil epidemiológico dos pacientes vitimas 

de acidentes de transito atendidos na Clínica de Fisioterapia das Faculdades 



Metropolitanas Unidas – FMU, no período de janeiro de 2003 a dezembro 2013, nos 

setores de Ortopedia Traumatologia e no de Neurologia adulto. 

INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento industrial na década de XX, diversas transformações 

ocorreram no mundo. Dentre elas, o aumento populacional, a melhora da condição 

socioeconômica da mesma, da qualidade de vida, invenção e modernização de 

maquinários, meios de transporte, entre outros. A popularização dos automóveis, 

associada ao despreparo e inabilidade para conduzi-los, somado a uma vigilância 

ineficiente, resultaram em comportamentos inadequados por parte dos condutores e 

consequentemente em frequentes acidentes de transito, contribuíram para o 

aumento da mortalidade e morbidade da população mundial e em especial na 

brasileira 1-3. 

Estudos apontam que a partir de 1989, as mortes por acidente de transito 

constituirão segunda causa de morte entre os brasileiros e a primeira causa de óbito 

para indivíduos na faixa etária entre 05 e 39 anos.  De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde, cerca de 1,2 milhões de pessoas morrem anualmente em todo 

mundo e 250 mil sofrem os mais variados tipos de ferimentos, sendo que as 

principais vítimas são jovens entre 18 e 23 anos, do sexo masculino e trabalhadores 

3-4. 

Atualmente o Sistema Único de Saúde (SUS), gasta o equivalente a 3,6 

bilhões anuais em assistência a vítimas de traumas, relacionados a acidentes de 

transito. Outras razões associadas a este tipo de evento incluem deficiência na 

conservação de estradas e veículos, desrespeito no transito, falam de fiscalização 

das autoridades, infrações de condutores ou mesmo dos pedestres4. 

O perfil socioeconômico da vítima é um fator que influencia diretamente no 

tratamento, recuperação do quadro clinico e redução da morbidade, já que 

indivíduos com melhor condição financeira obtém um tratamento adequado e eficaz, 

se comparado aos de condições menos favorecidas. As diversas deficiências físicas 

resultantes de acidentes automobilísticos trazem graves prejuízos aos indivíduos, 

familiares e para a sociedade. Os gastos com internação, custos previdenciários, 

afastamentos do trabalho, atendimentos em ambulatórios e clinicas de reabilitação, 

onera o serviço de saúde e cofres públicos. Grande número destes pacientes 

acabam sendo atendidos em clinicas de reabilitação de instituições públicas e 

privadas. Incluindo clinicas escolas 4-5. 



Por estas razões, os acidentes de transito tem se tornado cada vez mais foco 

de preocupação social, tornando-se assim o objeto de presente estudo. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram avaliados os prontuários de 196 pacientes; 65,30% do sexo 

masculino. A idade variou de 06 a 85 anos, média de 36 anos, mediana de 32 

anos e 30,61% pertenciam à faixa etária entre 20 e 29 anos; 31,63% não 

apresentam registro em relação à cor e 41,33% eram brancos; 43,87% eram 

solteiros; 31,12% possuíam o segundo grau completo e 37,75% residiam na 

Zona Sul da cidade. As lesões em membros inferiores foram as mais 

prevalentes (38,77%), seguidas por lesões em membros superiores (22,95%), 

múltiplas fraturas (17,35%), Lesão de tronco/coluna (8,67%), Trauma 

raquimedular (5,10%), lesão de quadril/pelve (4,08) e traumatismo 

cranioencefálico (3,08%).  A maior parte dos pacientes utilizava motocicleta 

(46,43%) no momento da lesão. 
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