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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica quantitativa em andamento. 

Objetivo: trazer dados estatísticos do número de acidentes de transito, incluindo os 

que ocorreram mortes e feridos com a tentativa de diminuir esse número através de 

orientação na segurança no trânsito para crianças, jovens e adultos. Método: 

pesquisa comparativa referente aos anos de 2010 a 2016 de natureza narrativa, do 

tipo exploratório e descritiva utilizando como base de dados BVS, SciELO e LILACS. 

Resultados preliminares: mostram que houve um aumento da frota de veículos no 

município de São Paulo, que os acidentes ocorrem mais com o público masculino 

devido a imprudência no trânsito, e principalmente com os jovens. Houve uma 

diminuição gradativa dos acidentes de transito, exceto os que envolveram 

motocicleta esses tiveram um aumento saindo de 45,8% em 2012 indo à 50% em 

2016. Em 2016 houve uma queda brusca do número total de acidente de trânsito o 

qual nos mostra uma relação com a implementação do decreto de 20 julho 2015 o 

qual reduziu a velocidade das marginais. Descritores DECS: acidentes de transito, 

acidentes de tráfego, acidentes de transporte. Palavra chave: Acidentes de trânsito.  

INTRODUÇÃO: A denominação de acidente de transito decorre quando há uma 

colisão, seja essa entre dois veículos, veículo e pedestre, veículo e poste, veículo e 

animal. Os veículos podem ser motocicletas, automóveis, caminhões, ônibus entre 

outros. Atualmente temos inúmeras causas que levam a acidentes de trânsito, 

dentre eles os de maior repercussão em relação a ferimentos e mortes é a 

motocicleta, que uma grande parte da população vem tendo como primeira opção de 

compra para transporte, graças ao seu baixo preço e também menor custo de 

manutenção, jovens e adultos são o público que mais procuram por este tipo de 

veículo. O acidente de trânsito é um problema de saúde pública, que ocorre em 

grande quantidade devido à falta de conhecimento e educação dos condutores, fora 

o abuso de álcool, excesso velocidade e em pequena quantidade falha mecânica. A 

vulnerabilidade que a motocicleta oferece acaba nem sendo levada em 

consideração no momento em que é adquirida por que muitas vezes o usuário vê 

apenas a agilidade, que lhe proporcionará e com o transporte público ruim e com 

uma cobertura cada vez pior e jovens e adultos a cada dia com mais compromissos 

preferem um veículo que lhe dará maior agilidade, dessa forma a frota de 

motocicleta vem crescendo anualmente. (1,2,3) 



OBJETIVOS: levantar dados estatísticos referentes aos números de acidentes de 

trânsito. Identificar estratégias de educação em saúde para promover a redução 

destes números. 

 MÉTODO: Trata-se de um estudo retrospectivo nas bases de dados de informação 

oficial, DATASUS, DETRAN, Corpo de Bombeiros, etc feito a partir de uma busca 

comparativa desde os anos de 2010 até 2016. O período de análise da pesquisa irá 

ultrapassar os 5 anos, sendo ampliada para 10 anos, pois a linha de pesquisa não 

nos trouxe dados suficientes para continuar levantando informações necessárias 

para dar continuidade a esse trabalho. Utlizamos dados dos anos de 2010 a 2016, 

dessa forma vamos realizamos também uma análise comparativa em dados do ano 

de 1982, a fim de trazer informações completas para os leitores. Serão utilizados 

apenas textos completos disponíveis online nas bases de dados pesquisadas, e 

selecionados para serem estudados. No decorrer das pesquisas e seleção do 

material, trabalhamos com critérios de exclusão, como o tempo maior que dez anos, 

idiomas que não condiziam com os já escolhidos (inglês, espanhol e português), 

textos do qual eram fornecidos apenas resumo. DESENVOLVIMENTO: Desde 1979 

à CET mantém os mesmos sistemas de banco de dados. Há três tipos, pelo qual 

mantém-se um controle rigoroso de mortos e feridos em acidentes de transito, que 

são SAT, SAF e SAI (respectivamente, sistema de acidente de transito, sistema de 

acidente fatais e sistema de acidente investigados). Historicamente São Paulo já foi 

muito violento, durante os cinco primeiros anos desde a implementação dos 

sistemas da CET, houve-se um total de cerca de 2300 mortos, este número chega a 

um pico de 3000 vítimas fatais em 1987 e isso foi diminuindo até chegar ao número 

de 2247 vítimas fatais em 1996. (1,2) 

RESULTADOS PRELIMINARES: Até o presente momento foram identificados 24 

artigos que atendem aos critérios de inclusão e que evidenciam os números de 

acidentes de transito e sua trajetória cronológica que mostra uma gradativa 

diminuição do quadro geral exceto os que envolveram os motociclistas que 

aumentaram saindo de 45,8% em 2012 para 50% em 2016.(2,3,4) 

Destes foram identificados os tipos de acidentes, veículos, horários que mais 

acometem com a finalidade de criar estratégias de orientação, como palestras, 

grupos e ações de educação para o trânsitos procurando atingir todas as faixas 

etárias desde as crianças até os idosos.(2,3) 
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