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RESUMO

Os acidentes de trânsito e os traumas resultantes constituem um importante problema socioeconômico e de saúde pública, sendo responsáveis 
por grande parte de atendimentos de emergência em pronto socorros e de internações hospitalares na cidade em estudo. Estudos descritivos são 
necessários para viabilizar o investimento em campanhas de prevenção. Para tanto, delineou-se este estudo com propósito de realizar o 
levantamento das internações hospitalares decorrentes de acidente de trânsito. Foram analisados prontuários de indivíduos que sofreram 
acidente de trânsito, internados na enfermaria de ortopedia de um hospital de ensino durante o período de abril a outubro de 2017. A coleta dos 
dados ocorreu através do prontuário eletrônico por dois acadêmicos, em sala específica do serviço de saúde, entre janeiro e março de 2018. Em 
sequência, foi organizado banco de dados em Excel® por dupla digitação independente. E, na consistência do banco, as variáveis divergentes 
foram conferidas por acesso aos instrumentos de coleta de dados. Foram empreendidas análises estatísticas descritivas por frequências absoluta 
e relativa. Foram identificadas 116 pessoas internadas vítimas de acidentes de trânsito com prevalência masculina de 78 (67,2%) casos, enquanto 
do gênero feminino 38 indivíduos, representando 32,8%. Dentre o total, 17 (14,7%) foram vítimas de atropelamento, 4 (3,4%) de acidentes 
ciclísticos, 29 (25%) de automobilísticos, 59 (50,9%) motociclísticos e 7 (6%) de capotamento. Em relação aos traumas sofridos por esses 
indivíduos observamos 45 (38,8%) múltiplas fraturas, 9 (7,8%) lesões complexas (lesões associadas), 2 (1,7%) anterolisteses, 2 (1,7%) lesões 
articulares em joelho, 1 (0,9%) desenluvamento de membro inferior, 1 (0,9%) amputação traumática e 56 (48,3%) fraturas isoladas. A respeito das 
fraturas, obteve-se a seguinte distribuição: 1 (1,8%) de acromioclavicular; 5 (9%) de úmero; 6 (10,7%) de antebraço; 4 (7,1%) de mão; 2 (3,6%) de 
pelve; 17 (30,4%) fêmur; 20 (35,7%) perna e 1 (1,8%) pé. Dentre os agravos gerados pelos acidentes de trânsito, podemos citar as consequências 
da imobilização que resulta rapidamente em alterações de representações motoras e sensoriais, aumento substancial dos serviços de saúde e 
grande perda de produção, convergindo para diminuição da qualidade de vida desse indivíduo. Acreditamos que conhecer a epidemiologia das 
vítimas de acidentes de trânsito pode contribuir para melhor escolha dos recursos utilizados para um atendimento de qualidade, além de auxiliar 
na captação de investimentos em campanhas de prevenção.
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