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Acidentes de Trânsito (AT) 
 Amplia o conhecimento do problema e 

proporciona visibilidade aos casos de menor 
gravidade, que não são captados pelos sistemas 
de informação (SIH, SIM, SIVA). 
 

 Questão crucial, por sua magnitude, 
consequências materiais e psicológicas 
 

 Está intrinsecamente relacionado  ao tema da 
mobilidade urbana, do ir e vir das pessoas em 
relação ao lazer, a questões domésticas, ao 
estudo e ao trabalho. 
 

 Suas ocorrências expressam o planejamento 
urbano em relação à mobilidade urbana. 



Frequência (%) de AT nos últimos 12 meses anteriores à entrevista em 
pessoas com 12 anos ou mais, segundo sexo e faixa etária. MSP, 2015. 

 



Frequência (%) de AT nos últimos 12 meses anteriores à entrevista em 
pessoas com 12 anos ou mais, segundo Coordenadoria Regional de Saúde. 

MSP, 2015. 



Frequência (%) AT, ocorridos nos últimos 12 
meses anteriores à entrevista em pessoas 
com 12 anos ou mais, segundo condição 

do(a) acidentado(a) em relação à via. MSP, 
2015. 

Frequência (%) de AT, ocorridos nos últimos 
12 meses anteriores à entrevista em pessoas 
de 12 anos ou mais, segundo tipo de veículo 

ocupado. MSP, 2015.. 

Nota: Se a pessoa sofreu mais de um acidente, foi pedido que considerasse para esta pergunta apenas o acidente de maior 
gravidade. 
* A estimativa (%) não atende ao critério mínimo de precisão fixado com coeficiente de variação nulo ou superior a 30%. 



Consequência dos AT ocorridos nos últimos 12 meses anteriores à entrevista, 
em pessoas de 12 anos ou mais, proporção (%) no total das ocorrências e 

segundo tipo de veículo ocupado. MSP,2015.  

% % %

Teve alguma lesão corporal ou ferimento 49,9 (38,3 - 61,5) 75,4** (62,1 - 85,2) 20,7** (9,0 - 40,8)

Teve limitação nas atividades habituais 27,8 (18,9 - 38,9) 53,6** (37,2 - 69,2)
Precisou ficar acamado 23,5 (15,7 - 33,8) 39,5** (24,5 - 56,8)
Precisou receber assistência médica 32,7** (23,5 - 43,5) 53,2** (38,8 - 67,1)

Precisou ser internado por 24 horas ou mais 24,7 (12,8 - 42,3)

Teve ou tem alguma sequela e/ou incapacidade 24,0 (11,1 - 44,4)

*

*

*
*
*

*

*

Consequência do acidente
Tipo de veículo

Motocicleta Carro / Van

IC 95% IC 95% IC 95%

Total

* Coeficiente de variação maior que 30%. 
** Teste de independência para comparação das proporções encontradas (p<0,05). 



Consequência dos AT ocorridos nos últimos 12 meses anteriores à entrevista em 
pessoas de 12 anos ou mais, proporção (%) no total das ocorrências e segundo 

condição do (a) acidentado (a) em relação à via.  MSP, 2015. 

% % %
Teve alguma lesão corporal 
ou ferimento

45,8 (31,9 - 60,3) 51,5 (30,5 - 71,9) 75,8 (41,5 - 93,3)

Teve limitação nas atividades 
habituais

26,6 (15,9 - 41,0) 52,5 (24,3 - 79,2)

Precisou ficar acamado 23,0 (12,5 - 38,2) 52,1 (23,9 - 79,1)
Precisou receber assistência 
médica

32,3** (21,3 - 45,6) 31,3 (17,2 - 50,0) 74,5** (44,8 - 91,3)

Precisou ser internado por 24 
horas ou mais
Teve ou tem alguma sequela 
e/ou incapacidade

Consequência do acidente
Condição da vítima

Condutor Passageiro Pedestre

IC 95% IC 95% IC 95%

* * *

*

*

* * *

* Coeficiente de variação maior que 30%. 
** Teste de independência para comparação das proporções encontradas (p<0,05). 



Considerações 
Acidente de Trânsito 

 
É necessário reforçar as políticas publicas 

intersetoriais de prevenção e redução de AT que 

enfatizem conceitos de cidadania, direito à vida, 

respeito à legislação, segurança das vias e 

engenharia de trânsito, com especial observação 

sobre as condições de motociclista e de pedestre, 

pela maior vulnerabilidade que apresentaram. 

 



Acidentes por Quedas 

As quedas são eventos acidentais 
responsáveis por produzir incapacidades 
e mortes.  

Os estudos indicam que atinge mais a 

população de idosos e, em menor 

frequência, a população de crianças e 

jovens. E, espaçadamente, a população 

adulta e a relacionada ao trabalho. 



Frequência (%) da ocorrência de quedas em pessoas com 12 anos e 
mais, segundo sexo e região de saúde de residência. MSP, 2015. 



Frequência (%) da ocorrência de quedas entre as pessoas com 12 anos 
ou mais, segundo sexo e faixa etária. Município de São Paulo, 2015. 



Proporção (%) de ocorrências de quedas em pessoas com 12 anos ou mais, por 
local e tipo de queda. MSP, 2015 

* A estimativa (%) não atende ao critério mínimo de precisão fixado com coeficiente de 
variação nulo ou superior a 30%. 

Local da queda %
No domicílio 38,8 (33,3 -44,6)
Na rua 30,7 (26,0 -35,8)
Outro local 11,2 (7,6 - 6,2)
No trabalho 9,0 (5,6 - 4,3)
No clube, praça de esporte ou academia 5,6 (3,6 - 8,6)
Na escola 4,7 (3,0 - 7,3)
Tipo da queda %
Mesmo nível 39,2 (33,8 -44,9)
Escada / Degrau 33,2 (28,2 -38,5)
Outro 17,0 (12,7 -22,5)
Buraco 4,3 (2,7 - 6,9)
Leito / Mobília 4,3 (2,4 - 7,6)
Árvore / Andaime / Telhado / Laje* 2,0 (0,9 - 4,2)

IC 95%

IC 95%



Proporção (%) das causas de quedas ocorridas em pessoas com 12 anos ou 
mais, segundo o tipo de causa, por faixa etária. MSP, 2015. 

% %
12 a 19 96,4 (85,8 -  99,1) 3,6 (0,9 - 14,2)
20 a 59 94,9 (90,5 -  97,3) 5,1 (2,7 - 9,5)
60 e mais 89,4 (82,1 -  94,0) 10,6 (6,0 - 17,9)
Município de São Paulo 94,0 (91,2 -  95,9) 6,0 (4,1 - 8,8)

IC 95%

Escorregão ou tropeço Desmaio ou tontura
Causa da queda

Faixa etária
(em anos)

IC 95%



Frequência (%) de limitações decorrentes de quedas em pessoas com 
12 anos e mais de idade, segundo gravidade/tipo de limitação, por 

faixa etária. MSP, 2015. 

% % % 
12 a 19 27,2 (19,0 - 37,2) 11,0 (6,9 - 17,3) 5,2 (2,5 - 10,6)
20 a 59 35,3 (28,1 - 43,3) 23,3 (17,2 - 30,7) 14,1 (9,4 - 20,5)
60 e mais 32,1 (23,3 - 42,3) 19,8 (11,9 - 31,2) 10,1 (5,6 - 17,4)
Município de São Paulo 33,2 (28,4 - 38,4) 20,4 (16,3 - 25,1) 11,6 (8,3 - 16,1)

Gravidade / Tipo de limitação decorrente da queda
Faixa etária
(em anos)

IC95% IC95% IC95%

Limitação das 
atividades habituais

Necessidade de
ficar acamado

Alguma sequela ou 
incapacidade



Frequência da necessidade de assistência médica em decorrência de 
quedas (%), em de pessoas com 12 anos ou mais, segundo sexo e faixa 

etária. MSP, 2015. 



Considerações 
Acidentes por Quedas 

 
Há a necessidade de ações de políticas de promoção 

em saúde e prevenção de quedas, nos espaços 

públicos, principalmente, em calçadas, praças, 

estacionamentos, pisos internos e escadas. 

 Nos espaços privados, impõe-se educação para a 

segurança dos pisos do domicílio, principalmente, os 

externos e as escadas, e, enfocado no idoso. 



Outros Acidentes 
. 

 queimadura, afogamento, 
envenenamento/intoxicação, ferimentos 
com objeto cortante, perfurante ou arma 

de fogo, entorse e outros 
. 

 não incluídos em AT e quedas 

Estes tipos de acidentes, segundo estudos 

científicos ocorrem, principalmente, no 

âmbito do domicílio e nas crianças. 



Frequência (%) da ocorrência de “outro tipo de acidentes” nos 12 meses 
anteriores à entrevista, em pessoas com 12 anos ou mais, por sexo, faixa 

etária e CRS de residência. MSP, 2015. 



Proporção (%) de “outro tipo de acidentes” referidos nos 12 meses anteriores à 
entrevista, em pessoas com 12 anos ou mais, segundo o local de ocorrência, 

por sexo e geral no município. MSP, 2015.  

* A estimativa (%) não atende ao critério mínimo de precisão fixado com coeficiente de variação nulo 
ou superior a 30%. 



Proporção (%) das ocorrências de “outro tipo de acidentes” nos 12 meses 
anteriores à entrevista, em pessoas com 12 anos ou mais, segundo sexo. MSP, 

2015.  

* A estimativa (%) não atende ao critério mínimo de precisão fixado com coeficiente de variação nulo ou 
superior a 30%. 



Considerações 
“Outros acidentes” 

Em relação às ‘queimaduras e acidentes 
com objetos cortantes e arma de fogo’ 
destaca-se a necessidade de maior 
atenção nas ações de prevenção de 
acidentes e promoção de ambientes 
seguros (domicílio e trabalho), 
especialmente dirigidos aos jovens. 
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