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RESUMO 

 

Identificar o perfil epidemiológico das vítimas de acidentes de motocicletas no 

Estado do Ceará de 2010 a 2013, com enfoque nos custos diretos. Estudo 

transversal, desenvolvido no hospital de nível terciário em Fortaleza. Pacientes do 

sexo masculino demonstraram prevalência de 86,5% nos acidentes de motocicletas, 

entretanto, o feminino mostrou aumento de 188,9% no período. O tempo de 

hospitalização médio foi de 13 dias, com custos intra-hospitalares de R$ 1.486,02 

em média. Os custos com órteses, próteses e materiais especiais (OPME) variaram 

de R$8,93 a R$8.510,00, em alguns casos esses custos superaram os assistenciais. 

O sexo masculino despontou para maiores custos diretos e tempo de hospitalização. 

O alto custo decorrente com a utilização do OPME, nem sempre sugere gravidade 

gerada pelo acidente, mas das características das fraturas decorrentes de 

traumatismos multissistêmicos. 

 

Palavras-chave: Estudos Transversais; Acidentes de trânsito; Economia; 

Motocicletas.  
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ABSTRACT 

 

 To identify the epidemiological profile of motorcycle accident victims in the state of 

Ceará from 2010 to 2013, focusing on the direct costs. A cross-sectional study, 

developed in a tertiary hospital in Fortaleza. Male patients represent a prevalence of 

86.5% in motorcycle accidents, however, female patients presented an increase of 

188.9% in the period studied. The average hospital stay was of 13 days, with in-

hospital cost of about R$ 1,486.02, on average. The costs with orthosis, prostheses 

and special materials (OPME) ranged from R$ 8.93 up to R$ 8.510.00, and in some 

cases, these costs were higher than medical care costs. Male patients represent the 

highest direct costs as well as a longer hospital stay. The high cost due to the use of 

OPME is not always determined by the severe injuries caused by the accident, but it 

is determined by the characteristics of the fractures caused by multisystem trauma. 

 

Keywords: Cross Sectional Studies; Accidents; Economy; Motorcycles.  
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RESUMEN 

 

Identificar el perfil epidemiológico de las víctimas de accidentes de motocicleta en el 

Estado de Ceará 2010 hasta 2013, con enfoque en los costos directos. Estudio 

transversal, desarrollado en el hospital de nivel terciario en Fortaleza. Pacientes del 

sexo masculino, demostraron prevalência del 86,5% en los accidentes de 

motocicletas, sin embargo, el femenino mostró aumento del 188,9% en el periodo. El 

tiempo de hospitalización medio fue de 13 días, con costos intra-hospitalares de R$ 

1.486,02 en media. Los costos con órtesis, prótesis y materiales especiales (OPME) 

variaron de R$8,93 hasta R$8.510,00, en algunos casos esos costos superaron los 

assistenciais. El sexo masculino aparece con mayores costos directos y tiempo de 

hospitalización. El alto costo decurrente con la utilización del OPME, ni siempre 

sugiere gravedad generada por el accidente, pero de las características de las 

fracturas decurrentes de traumatismos multisistémicos. 

 

Palabras-clave: Estudios Transversales; Accidentes; Economía; Motocicletas.  
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INTRODUÇÃO 

No final dos anos 1980, uma epidemia silenciosa começava a incomodar 

por sua alta morbidade e mortalidade. Os Acidentes de Transportes Terrestres 

(ATT)(1) tomaram proporções desenfreadas gerando um alerta para a Saúde Pública 

no Brasil. Os acidentes de motocicletas, na atualidade, têm despontado como 

principal causa de morbimortalidade na faixa etária adulto jovem. Os fatores 

históricos, econômicos e culturais geraram as condições para o aumento da frota de 

motocicleta e o incremento na morbimortalidade por causas externas (2) (CALIL, 

2009). 

No passado, a entrada de motocicleta no país datou no início do século 

1920, porém foi o período conhecido como “Milagre Econômico” (3), ocorrido de 

1968-1973, que possibilitou empresas estrangeiras investirem no país, inaugurando 

a primeira fábrica de motocicletas em 1971. Com a abertura do mercado externo e 

linha de crédito, a frota de motocicletas cresceu em proporções assustadoras em 

todas as regiões. Atualmente, o número supera mais de 20 milhões de unidades 

circulantes em todo país (ABRACICLO, 2014). 

 

                                                           
1
 Para o Brasil, o conceito de Acidentes de Transportes Terrestres (ATT) é um evento não intencional, 

porém evitável, esse conceito traduz a não aleatoriedade do evento e a possibilidade de identificação 
de fatores condições /determinantes para intervenção e sua prevenção (BRASIL, 2010). 
2 As causas externas “podem ser classificadas como lesões intencionais representadas pelas 

agressões, homicídios, suicídios, privação ou negligência, e lesões não intencionais, que incluem os 
acidentes de transporte, afogamentos, quedas, queimaduras, dentre outros e consta na Classificação 
Internacional de Doenças, CID 10 – “V20-V29” (BRASIL,2005).  
3
 Milagre Econômico é a denominação econômico dada ao resultado de um conjunto de medidas 

governamentais que elevaram o crescimento do Brasil durante o período da Ditadura Militar, também 
conhecido pelos oposicionistas como "anos de chumbo" mais precisamente durante os anos 1969 e 
1973, no mandato do general Emílio Médici. 

http://www.historiabrasileira.com/brasil-republica/milagre-economico/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_de_chumbo
http://www.historiabrasileira.com/ditadura-militar/governo-de-emilio-medici/
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O Ceará apresenta-se na quarta posição nacional com o maior número de 

motocicletas circulantes e o primeiro na região Nordeste, atingindo mais de um 

milhão de unidade nos primeiros meses do ano de 2013, em sua grande maioria no 

interior. A caracterização deste aumento se justifica, dentre outros fatores, por ser 

um veículo de fácil aquisição, baixo custo de manutenção e fácil deslocamento 

(ABRACICLO, 2013; DENATRAN-CE, 2012). Com tantos atrativos e aliados às 

péssimas condições do transporte coletivo, os usuários migraram para o uso das 

motocicletas visando o trabalho e/ou lazer.  

Nos últimos anos, houve um aumento progressivo no número de 

acidentes envolvendo condutores de motocicletas nas grandes cidades (ANDRADE 

et al, 2009). O alto índice de motocicletas circulantes, aliada a falta de educação no 

trânsito, comportamento imprudente e um código penal brando em relação às 

punições, tem provocado uma estatística de guerra, gerando impactos econômicos e 

sociais para o estado, bem como para os indivíduos que sofreram o acidente e sua 

família. 

Segundo a seguradora Líder (2013) os responsáveis pelo pagamento das 

indenizações do seguro Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 

Terrestre (DPVAT) (4)
 

                                                           
4 A Lei 6.194/74, que determina que todos os veículos automotores de via terrestre, sem 

exceção, paguem o Seguro DPVAT. O pagamento obrigatório garante às vítimas de acidentes 
com veículos o recebimento de indenizações, ainda que os responsáveis pelos acidentes não 
arquem com essa responsabilidade. Sendo destinado 45% do valor arrecadado ao Fundo 
Nacional de Saúde (FNS), do Ministério da Saúde para fins de custeio do atendimento 
médico/hospitalar às vítimas de acidente de trânsito pelo SUS e 5% ao Departamento nacional 
de Trânsito (Denatran), do Ministério das Cidades, para realização de programas voltados à 
prevenção de acidentes. Atualmente o valor pago pelos proprietários de motocicletas, 
motonetas, ciclomotores e similares, é de R$ 292,01. O valor pago de indenização varia de R$ 
13.500 no caso de morte, de até R$ 13.500 nos casos de invalidez permanente, variando 
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“No primeiro semestre de 2012, foram pagas 29.770 indenizações do 
Seguro DPVAT por morte, 142.998 indenizações por invalidez 
permanente e 43.382 reembolsos de despesas médicas e 
hospitalares (DAMS). No total, foi R$ 1,261 bilhões gastos em 
despesas com indenizações, em favor de mais de 216.150 vítimas de 
acidentes de trânsito ou de seus beneficiários. Os acidentes de 
motocicletas representaram 69% das indenizações. 

 

O perfil predominante dos acidentados são pessoas economicamente 

ativas, principalmente dos 14 aos 64 anos e na maioria homens que moram no 

interior do Estado e fizeram uso de bebida alcoólica. Os acidentes ocorreram nos 

finais de semana e com motocicleta de até 150 cilindradas (ANDRADE, 2009). 

Nos últimos 13 anos, o trânsito no Estado do Ceará matou mais de 13 mil 

pessoas. O Instituto Dr. José Frota, um hospital de referência em trauma na cidade 

de Fortaleza, atendeu mais de 70 mil pessoas feridas por acidente de motocicleta no 

mesmo período. Estudos demonstram que as principais lesões encontradas são as 

ortopédicas, porém, o comprometimento de outros segmentos corporal, também 

ocorre com frequência (KRAUS, 2002) 

As causas externas superlotam os hospitais gerando um caos ao serviço 

público de saúde e ao serviço privado conveniado com o SUS, repercutindo em 

custos crescentes (SALVARANI, 2009). 

O elevado custo de manutenção do SUS requer que o repasse de verbas 

seja realizado conforme os recursos econômicos destinados ao financiamento da 

saúde que são assegurados por políticas públicas como a Constituição Federal 

1988, LOS 8080/90, 8142/90, EC 29/2000 e Lei complementar 141/200, para que 

                                                                                                                                                                                     
conforme o grau da invalidez, e de até R$ 2.700 em caso de reembolso de despesas médicas e 
hospitalares (DAMS) comprovadas (BRASIL,1974). 
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não haja um subfinanciamento do serviço público de saúde. Desta forma, os 

gestores, dispõem da Economia da Saúde (ES) sendo uma importante ferramenta 

no auxílio de tomada de decisões na área da saúde para sinalizar os métodos de 

custeios, identificando aos custos diretos, indiretos, efetividade dentre outros, bem 

como mensurar os desperdícios no setor saúde. Os custos representam os valores 

dos bens e serviços consumidos na produção de outros bens e serviços.  

Segundo Sousa (2013, p54): 

“Os custos diretos correspondem aos custos que se identificam 
diretamente com os serviços (produto) ou a um departamento e os 
custos indiretos são os custos que não estão clara e diretamente 
associados aos produtos ou departamento. Neste caso, há 
necessidade de critérios de rateio para sua apropriação”. 

 

Sendo assim, para uma organização hospitalar os custos diretos são 

todos os investimentos incorridos para obtenção de um serviço prestados “ao 

paciente” no restabelecimento de sua saúde (ABBAS, 2001). 

Atualmente, a ES vem se esforçando para implementar a consciência dos 

custos nos hospitais públicos, uma vez que, não existia a preocupação em mensura-

lo. Embora os recursos públicos sejam finitos, a percepção que se perpetua na área 

da saúde é que são inesgotáveis. 

Ainda Sousa (2013, p.56):  

“Os profissionais de saúde têm a dificuldade em conviver com 
conceitos de custos sob o argumento de que a vida não tem 
preço. Entretanto para o gestor da saúde este é um aspecto que 
não pode deixar de ser considerado, devendo inclusive ser 
concomitantemente trabalhado juntamente com esses 
profissionais, para que a gestão dos recursos possa compartilhar 
por todos, inclusive na tomada de decisão pois, a toda horas é 
necessário estabelecer prioridades, portanto, fazer escolhas, e 
cada uma delas implica em perdas”. 
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Apurar os custos de uma instituição hospitalar não é tarefa fácil, requer 

trabalho árduo e técnica apurada na coleta dessas informações. 

Segundo Rocchi (1982, p.19-20):  
 

“Afirma que a apuração dos custos em estabelecimentos hospitalares é um 
trabalho complexo que exige, em outras condições, a perfeita delimitação 
dos centros de custo e um eficiente sistema de informações gerenciais”, 
consequência direta da diversidade dos serviços prestados. Também 
destaca que, em qualquer hospital, o controle de custos visa 
fundamentalmente determinar e analisar o custo total dos serviços 
prestados a cada paciente, levando-se em consideração a finalidade do 
sistema, a apuração e a análise de um hospital, ou seja, o cômputo do custo 
de cada cliente e de cada tipo de serviço prestado”. 
 
 

Atualmente, as instituições públicas de saúde, preocupam-se em 

acompanhar estes métodos para um controle mais rigoroso de suas finanças.  

Segundo Alonso (1999, p. 38,39) 

“A importância do tema “custos no serviço público” pode ser avaliado pelo 
crescente número de iniciativas governamentais em vários países na última 
década e pelo espaço que vem ganhando na literatura especializada. [...] O 
conhecimento do custo dos serviços públicos é fundamental para se atingir 
uma alocação eficiente de recursos, o desconhecimento dos custos é o 
maior indicador de ineficiência no provimento dos serviços públicos”.  

 

Na área da saúde, a instituição hospitalar é compreendida como lugar de 

cuidado, reabilitação, cura e produção de saberes. Porém, torna-se imprescindível 

compreender também que os hospitais são empresas que geram enormes custos. O 

aprovisionamento eficiente dos recursos hospitalares e a qualidade de seus serviços 

é de importância para manutenção das organizações hospitalares e da saúde da 

sociedade em geral (ABBAS, 2001). 

Acredita-se que a pesquisa venha demonstrar o perfil epidemiológico das 

vítimas de acidente de motocicletas do Estado do Ceará, que são referenciadas ao 

Instituto Doutor José Frota, bem como o levantamento dos custos hospitalares dos 
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acidentados de motocicletas que são atendidos no IJF, tornando-se alarmante no 

Estado do Ceará. De acordo com levantamento da literatura disponível da década 

de 1980 até os dias atuais, verifica-se que os estudos realizados sobre os acidentes 

de motocicletas voltam-se ao perfil epidemiológico, taxa de acidentes e 

morbimortalidade, havendo uma lacuna acerca dos custos incorridos com estes 

acidentes. 

Espero que estes conhecimentos possam servir de base para futuros 

trabalhos acadêmicos, esclarecer melhor a sociedade e ao serviço público sobre os 

ônus resultantes destes acidentes de motocicleta e a importância de um 

comportamento seguro no trânsito. 
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1.2 – OBJETIVOS 

1.2.1 - OBJETIVO GERAL 

- Identificar o perfil epidemiológico das vítimas de acidentes de 

motocicletas do Estado do Ceará, referenciadas ao IJF, de 2010 a 2013. 

1.2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estimar o tempo de permanência durante a assistência médica de 

internação; 

- Mensurar os custos diretos hospitalares e Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais, das vítimas de acidentes de motocicletas atendidas no IJF.  

- Identificar os municípios que referenciaram pacientes por acidente de 

motocicletas; 
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Capítulo 1 

I - REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL 

 

1.1. As motocicletas como veículo, sua evolução e as fases da economia 

brasileira. 

A origem da motocicleta remonta ao século XIX, com a criação de um tipo 

de bicicleta equipada com motor a vapor, por um francês e um americano, no ano de 

1889. Em 1894 surgiu a primeira fábrica de motocicletas na Alemanha e nos anos 

seguintes foram construídas fábricas francesas e inglesas. No início do século XX já 

existiam cerca de 43 fábricas espalhadas pela Europa (LIMA, 2013) 

No Brasil, no final de 1910, 19 marcas de motocicletas circulavam no 

país, bem como veículos similares como sidecars e triciclos com motores. A grande 

diversidade de modelos de motos provocou o aparecimento de diversos clubes e de 

competições, como o raid do Rio de Janeiro a São Paulo, numa época em que não 

existia nem estrada Rio-São Paulo (MESQUITA, 2008). 

No final da década de 1930, chegaram ao Brasil as máquinas japonesas, 

a primeira foi da marca Asahi. Após a Segunda Guerra Mundial, os países tiveram a 

necessidade de retomar o crescimento econômico, abrindo o mercado para 

investimentos de importações e exportações (VASCONCELOS, 2008) 

Para um país em franco desenvolvimento, era necessário avançar no 

processo desenvolvimentista de substituição de importações. A principal intenção 
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era frear as importações e aumentar as exportações em contrapartida a necessidade 

de investimentos internacionais. Necessitava-se estabilizar os juros para avançar na 

industrialização, transporte e educação para assim garantir o desenvolvimento do 

país  

Nesse intuito, criou-se em 1956, o Conselho de Desenvolvimento, 

encarregado de elaborar o Plano de Metas (50 anos em 5), que contemplava cinco 

áreas principais para o desenvolvimento do país, a saber: energia, transporte, 

alimentação, indústria de base e educação, além da construção de Brasília (que não 

estava orçada no Plano). Objetivando o estímulo ao crescimento econômico a partir 

da atuação das esferas públicas e privadas, em quatro pontos básicos: 

1. Tratamento especial para o capital estrangeiro 

2. Financiamento dos gastos públicos e privados via expansão dos meios 

de pagamento e do crédito – provocando forte pressão inflacionária. 

3. Ampliação da participação do setor público na formação bruta de 

capital. 

4. Estímulo à iniciativa privada – através de reserva de mercado para a 

produção nacional (lei do similar nacional), câmbio preferencial para a importação de 

bens de capital para setores especiais (automobilística e naval, por exemplo) e 

crédito com carência e juros subsidiados do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) e do Banco do Brasil (ABREU, 1989). 

O governo previa uma queda decrescente no déficit e tentando alcançar o 

equilíbrio em 1961, estabeleceu uma meta de 13,5% ao ano de inflação e 2,2% do 

PIB. De 1958 a 1960, o plano de Meta foi consideravelmente bem sucedido, pois 
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conseguiu um PIB de 8,2% e infelizmente não conseguiu sustentar a inflação em 

13,5%, ficando em uma taxa de 22,6% ao ano. Nesse contexto econômico, no início 

da década de 1960, praticamente não existia mercado para motocicletas no Brasil. 

Só em 1968 o governo autorizou as importações, mas as alíquotas eram muito 

elevadas (MANUAL DE ECONOMIA, 2008). 

A abertura para o mercado econômico ocorreu nos anos de 1968-1973 

período conhecido como “Milagre Econômico Brasileiro”, em função das 

extraordinárias taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) (VELOSO, 

2008).  

Vários programas foram criados para o avanço e melhoria da economia, 

buscando desenvolvimento nacional, que antecederam e sucederam esse período. 

Esses programas tiveram início em 1964 com o Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG), posteriormente com Programa Estratégico de Desenvolvimento 

(PED,1967) e Programa Nacional do Desenvolvimento (I PND,1971), II PND (1974) 

(SOUZA, 1991). 

O PAEG tentou estabilizar o desenvolvimento e a reforma democrática, 

preparando o Brasil para o conhecido “Milagre Econômico Brasileiro”. Sua principal 

função era frear o processo inflacionário e estabilizar a economia do País. O 

crescimento vinha emparelhado com o aumento e a criação de empregos, com a 

preocupação de aumentar a expansão demográfica, fortalecer a agricultura e 

proporcionar um sentimento de estabilidade nacional (SOUZA, 1991) 

Com o PED/1967 ocorreu uma significativa expansão da oferta de moeda 

e crédito, sendo desenvolvido para garantir uma economia moderna, competitiva, 

dinâmica e acelerar o crescimento, visando diminuir a fase de inflação e continuar os 
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crescimentos econômicos e sociais. O programa foi fundamentado em uma aliança 

entre o governo e o setor privado, afim que os investidores nacionais pudessem 

competir com os investidores estrangeiros, sendo uma política positiva porem não se 

sustentou por muito tempo (MATOS, 2002). 

Nesse período, verificou-se uma forte aceleração na taxa de crescimento 

das exportações e importações, saltando de 4,1% e 2,7% a.a, para 24,6% e 27,5% 

a.a respectivamente. A entrada de empresas multinacionais incentivada pela 

economia interna favorável e pela expansão da economia internacional possibilitou 

demarcar o mercado de motocicletas e, em 1971, a marca Honda começou a 

funcionar no Brasil (SOUZA, 1991). 

De acordo com Vasconcellos (2008, pág 132), 

“Este processo foi facilitado e incentivado por autoridades públicas 
responsáveis pelas leis relativas à produção de veículos e determinação de 
níveis de impostos da indústria. As motocicletas de dois tempos – altamente 
poluidoras – foram permitidas e a indústria de motocicletas, principalmente 
a maior fábrica (Honda), se instalou em Manaus, passando a desfrutar de 
grandes benefícios fiscais”. 
  

 

Com a crise mundial do petróleo em 1973, desestabilizou a economia 

mundial refletindo nos programas econômicos brasileiros PND I e II sofreram o 

baque em seu desenvolvimento. A introdução do PND II visou conter a inflação que 

começou a flutuar com as demandas de preços. Infelizmente, o Plano não conseguiu 

manter o desenvolvimento e conter a inflação. A abertura ao mercado estrangeiro 

tornou-se inevitável (MATOS, 2011). 

Segundo Ometto (1995) o país passou por uma brusca reversão na 

trajetória do crescimento econômico e mergulhou na maior crise de sua história. No 

final da década de 1980, com um forte endividamento externo, a inflação se tornava 
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insuportável, sem metas de melhora, este período ficou conhecido como década 

perdida.  

No início da década de 1990, com o término da recessão, melhoria dos 

termos de troca e crédito; as reformas institucionais do Programa de Ação 

Econômica do Governo (PAEG), em particular as reformas fiscais/tributárias e 

financeira, criaram-se as condições para a aceleração subsequente do crescimento 

econômico (BUESCU, 2011). 

Com o mercado favorável, o motociclismo ressurgiu com força apoiado 

por políticas federais que favoreceram a fabricação desse veículo com baixo custo e 

facilidade de financiamento. A frota de motocicletas aumentou consideravelmente, 

triplicando no período de dez anos, passando de 2% da frota total para 6% no Brasil 

(MELLO JORGE, 2001).  

No Estado do Ceará não foi diferente, houve crescimento de 232,7% na 

frota de motocicletas, no período de 2004 a 2012, (DENATRAN-CE, 2012), conforme 

observado na Tabela 1.  
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Tabela1. Evolução da Frota de veículos versus Motocicletas no Estado do Ceará, de 
2004 a 2012. 

 

2004 a 2012 

 

ANO 

ESTADO CAPITAL INTERIOR 

MOTO VEICULOS %FROTA MOTO VEICULOS %FROTA MOTO VEICULOS %FROTA 

2004 282.826 891.307 31,7 67,141 441,949 15,2 215,685 449.358 48,0 

2005 316.179 961.946 32,9 73.352 466.291 15,7 242.827 495.655 49,0 

2006 262.710 1.055.338 34,2 82.182 497.967 16,5 280.528 557.371 50,3 

2007 426.101 1.180.068 36,1 93.956 538.772 17,4 332.145 641.294 51,8 

2008 496.704 1.318.208 37,7 110,008 586.411 18,8 386.696 731.797 52,8 

2009 586.082 1.488.428 39,4 128.795 640.836 20,1 457.287 847.592 54,0 

2010 705.091 1.706.361 41,3 155.155 707.731 21,9 549.936 998.630 55,1 

2011 837.413 1.943.164 43,1 186.074 781.197 23,8 651.339 1.161.967 56,1 

2012 941.180 2.159.488 43,6 206.996 842.870 24,6 734.184 1.316.618 55,8 

Fonte: http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/estatisticaswww.denatran.gov.br/frota.htm 

Motocicletas – Variação (2004-2012) 

Estado: 232,78% - Capital: 208,30% - Interior: 240,39% 

 

A dificuldade do transporte público, a facilidade de compra parcelada e 

consórcio, o baixo custo de manutenção do veículo de duas rodas e o aumento 

progressivo do combustível contribuíram para o aumento da frota de motocicleta 

como aponta Vasconcelos (2008), mas também sobretudo o forte apelo midiático a 

essas questões mencionadas.  

http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/estatisticaswww.denatran.gov.br/frota.htm
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De acordo com as estatísticas Abraciclo (2014), em análise comparativa 

da frota nacional (21.962.937) e estadual (1.188.956) de motocicletas, no ano de 

2013, verifica-se que a frota de motocicleta no Ceará representou 6% da frota de 

motocicletas do país, sendo o quarto Estado com o maior número de motocicletas 

circulantes, perdendo somente para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

1.2 - ACIDENTES DE MOTO: A PREOCUPANTE SITUAÇÃO DO MUNDO, BRASIL 

E DO CEARÁ  

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicada no Mapa 

da Violência de 2013, indicam que 1,3 milhões de pessoas morrem anualmente no 

trânsito e que, até 2030, esse número poderá chegar a 2,4 milhões, caso medidas 

enérgicas não sejam tomadas. Mais de 90% dos acidentes com vítimas fatais 

ocorrem em países de baixa e média renda, que concentram menos da metade da 

frota mundial de veículos motorizados. Isso ocorre em função de um esperado 

aumento nos índices de motorização, sem equivalentes investimentos na segurança 

nas vias públicas (WHO, 2013). 

Segundo Fonseca (2009, p. 3): 

“Nos países asiáticos são registradas as maiores frotas de 

motocicletas/habitante no mundo. No Vietnã, entre os anos de 2000 e 2001 
ocorreu um salto surpreendente de 37% no número de mortes em acidentes 
de trânsito, sendo 68% com motocicletas. Em Hanói, as motocicletas 
representam 73% de todos os acidentes de trânsito. Em Taiwan, o aumento 
no uso de motocicletas está diretamente relacionado ao aumento de mortes. 
Na Tailândia, de 75 a 80% das mortes decorrentes de ferimentos no trânsito 
ocorre com usuários de motocicletas. Na Índia as motocicletas respondem 
por 27% das mortes nas estradas e na China de 1987 a 2001 as 
motocicletas respondem por 19% das mortes entre jovens, o mesmo fato 
ocorre na Itália, sendo a principal causa de mortes”. 

 

Segundo Hedlung (2012, p.5-7), nos Estados Unidos, em 2006, 4.810 

motociclistas morreram em acidentes rodoviários, o traumatismo crânio-encefálico foi 

a principal causa de morbidade nesse tipo de acidente. Não sendo diferente, o uso 

de motocicleta vem crescendo de forma desproporcional, entre os anos de 1997 a 

2005, a frota de motocicletas saltou de 3.826.373 para 6.227.146. A morbidade por 

este tipo de acidente no mesmo período saltou de 2.116 vítimas para 4.810 vítimas 
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deste seguimento. A aquisição de motocicletas cresceu 63%, em relação as 

fatalidades mais que dobraram.  

De acordo com a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 

2010, um total de 29% dos acidentes fatais de motocicletas envolveu pilotos com um 

nível de álcool no sangue acima do limite legal em todo o país, 0,08dl.  

Estima-se que no Brasil anualmente, ocorra em média 1,5 milhões de 

acidentes (5) de trânsito. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), mais de 

300 mil brasileiros perderam a vida no trânsito entre os anos de 2000 e 2008 e 

outras 400 mil ficam feridas, assim demonstrando o problema alarmante que temos 

em nosso país com acidentes terrestres (MS, 2013 e SADO, 2009). 

No Brasil (198.000.000/hab), o trânsito brasileiro mata oito vezes mais do 

que nos Estados Unidos (319.000.000/hab), cinco vezes mais do que no Japão 

(127.000.000/hab) e Inglaterra (53.000.000/hab), três vezes mais do que na França 

(66.000.000/hab) e Alemanha (82.000.000/hab) (QUEIROZ,2001). 

 

 

 

 

                                                           
5
 Acidentes. O conjunto de agravos à saúde, que pode ou não levar ao óbito, são atos ou omissões 

não intencionais que provocam lesões e traumas em alguém. (ANDRADE,2009). 
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O Brasil ocupa o 5º lugar entre os países com maior número de mortes no 

trânsito, precedido pela Índia (1, 237 bilhões/hab), China (1,351 bilhões/hab), EUA e 

Rússia (143 milhões/hab). O número de óbitos por Acidente de Transporte Terrestre 

(ATT) no Brasil em 2011, foram 42.425 mortes contra 30.524 registradas em 2001 – 

alta de 39%, sendo a primeira subcausa dentro do grupo das causas externas (6) para 

as faixas etárias de 18 a 29 anos e 40 a 59 anos. Nas demais faixas etárias é a 

segunda causa de morte (BRASIL, 2012). 

Importante ressaltar que o número da frota de motocicletas e das mortes 

por este tipo de acidentes aumentou consideravelmente nos últimos 10 anos, 

atingindo um percentual de 26,6% de fatalidades no local, segundo dados Denatran 

(2013) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (2013), conforme 

evidenciado no Tabela 2. 

Tabela 2. Frota de motocicletas no Brasil versus óbitos com motocicletas no Brasil, 

de 2001 a 2011.  

Ano Frota de motos Mortes com motos 
Total de mortos no 

trânsito 
% 

2001 4611301 3100 30524 10,1 

2002 5367725 3744 32753 11,4 

2003 6221579 4271 33139 12,8 

2004 7123476 5042 35105 14,3 

2005 8155166 5974 35994 16,6 

2006 9446522 7126 36367 19,5 

2007 11158017 8078 37407 21,5 

2008 13084099 8898 38237 23,2 

2009 14695247 9268 37594 24,6 

2010 16500589 10825 40610 26,6 

2011 18442413 11268 42425 26,5 
Fontes: Denatran e Ministério da Saúde, modificada pelo autor 
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No mesmo período, a frota brasileira de veículos de duas rodas aumentou 

300%, com base em números divulgados pelo Denatran. (ABRACICLO 2013; BRASIL, 

2013) 

No Estado do Ceará, no período de 2002 a 2011, as estatísticas mostram 

que quase triplicou o número de óbitos por este tipo de causa, saltando de 258 

vítimas para 761, atingindo um percentual de quase 30% vítimas fatais em relação 

ao número total de óbitos, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3. Motociclistas mortos em acidentes de trânsito no Estado do Ceará nos 

anos de 2002-2011. 

VÍTIMAS FATAIS 

ANO MOTOCICLETAS TOTAL GERAL % MOTOCICLETAS 

2002 258 1.289 20,1 

2003 309 1.379 22,4 

2004 339 1.369 24,7 

2005 375 1.481 25,3 

2006 403 1.428 28,2 

2007 395 1.437 27,4 

2008 393 1.405 27,9 

2009 306 1.153 26,5 

2010 567 1.703 33,2 

2011 761 2.091 36,4 

TOTAL 4.106 14.735 27,9 

Fonte: http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/estatisticaswww.denatran.gov.br/frota.htm 

Variação % (2002-2011) = 81,7% 

 

 

http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/estatisticaswww.denatran.gov.br/frota.htm
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Em relação as vítimas não fatais os números não são diferentes, nos 

últimos 10 anos houve o atendimento dos acidentes de motocicletas saltou de 3.398 

em 2002, para 5.605 vítimas no ano de 2011, obtendo uma variação de 70,5% 

 

Tabela 4. Motociclistas feridos em acidentes de trânsito no Estado do Ceará nos 
anos de 2002-2011. 

VÍTIMAS NÃO FATAIS 

ANO MOTOCICLETAS TOTAL GERAL % MOTOCICLETAS 

2002 3.398 12.628 26,9 

2003 4.600 14.193 32,4 

2004 4.461 13.261 33,6 

2005 3.995 11.196 35,6 

2006 4.350 11.226 38,7 

2007 4.053 10.208 39,7 

2008 4.374 11.164 39,1 

2009 5.386 13.028 41,3 

2010 5.971 13.407 44,5 

2011 5.605 12.214 45,8 

TOTAL 46.193 122.525 37,7 

Fonte: http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/estatisticaswww.denatran.gov.br/frota.htm 

Variação % (2002-2011) = 70,5% 

 

Um dos fatores que contribuem para o crescimento dos acidentes é a 

imprudência dos condutores, aliada a ausência de fiscalização do trânsito em diversos 

municípios cearenses. Atualmente, apenas 56 municípios têm gestão própria de 

fiscalização. 

http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/estatisticaswww.denatran.gov.br/frota.htm
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O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui a vários órgãos — Federais 

Estaduais e Municipais — a responsabilidade por fazer cumprir a legislação de 

trânsito. São instâncias normativas, consultivas e executivas, que devem trabalhar 

integradas para que as ações surtam efeitos e as leis sejam cumpridas.  

Nessa cadeia de responsabilidade, cabe ao Estado garantir o 

cumprimento dos dispositivos do CTB, devendo dar condições para ações 

operacionais, administrativas, pedagógicas e educativas (BRASIL, 1997). 

Nos municípios, o órgão de trânsito tem função basicamente executiva, 

devendo planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito, sinalizar as vias, 

fiscalizar, aplicar multas, penalidade e colher dados estatísticos. 

De acordo com Andrade (2009), o maior percentual das vítimas de 

motocicletas é oriundo do interior do Ceará (63%) e apresentam como fatores de 

risco para ocorrência desse agravo: a ingesta de bebidas alcoólicas, a condução da 

motocicleta sem uso de capacete e sem habilitação.  

A ausência de equipamentos de proteção individual, capacete joelheiras, 

cotoveleiras, protetores de coluna, luvas e outros, é um dos fatores prováveis que 

contribuem para a gravidade do acidente conforme relata Koizumi (1992, pág. 306): 

“A vulnerabilidade do usuário da moto é evidente. Para ele não há 
proteções similares aqueles dos ocupantes de veículos de quatro rodas. Na 
colisão, que é um dos tipos de acidentes de motocicletas mais usual, o 
motociclista absorve em sua superfície corpórea toda energia gerada no 
impacto, seja indo de encontro com a via pública, seja com os objetos da 
mesma ou outros veículos a motor. Como consequência, há ocorrências de 
vítimas politraumatizadas com as lesões mais graves localizando-se na 
cabeça e extremidade como regiões mais frequentes atingidas”.  

 

Sabe-se que a gravidade das lesões poderia ter menor intensidade e/ou 

gravidade caso houvesse o cumprimento das Leis de segurança vigente. A Lei n° 

9.503/97, que institui o CTB/98, estabelece no Art. 1º a obrigatoriedade do uso do 
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capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo 

motorizado e quadriciclo motorizado. Porém, no Estado, no ano de 2011, 7.847 

motociclistas foram autuados por infligir esse artigo, representando 16,3% do 

percentual de todas as atuações (DENATRAN, 2011; BRASIL, 2006). 

Mediante essas estatísticas, nos últimos anos, o Ministério da Saúde 

programou políticas públicas que visam à vigilância, a prevenção e a promoção da 

saúde, com o objetivo de reduzir os acidentes no trânsito e violência, 

proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população.  

São exemplos dessa iniciativa a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências (Portaria GM/MS no 737 de 

16/05/2001), a implantação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e 

Promoção da Saúde (Portaria GM/MS nº 936 de 19/05/2004) e a Política Nacional 

de Promoção da Saúde (Portaria GM/MS nº 687 de 30/03/2006), que define a 

redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito como uma das suas ações 

prioritárias para o biênio 2006-2007.  

Em 2008, sancionada a Lei Seca (6), ela serviu no primeiro momento com 

divisor de águas, modelo para amenizar as infrações no trânsito por uso excessivo 

de bebida alcoólica, com a tolerância zero, para condutores que faziam uso de 

bebidas alcoólicas ao dirigir, estabelecendo multas enérgicas, punições mais 

severas e suspensão do direito de dirigir. 

                                                           
6
 Segundo o Art. 276 da Lei n. 9503 de 23/09/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, “a 

concentração de seis decigramas de álcool por litro de sangue comprova que o condutor se acha 
impedido de dirigir veículo automotor”. A partir de 20 de junho de 2008 passou a vigorar a Lei n. 
11705 de 19/06/2008, “com a finalidade de estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades 
mais severas para o condutor que dirigir sob a influência do álcool”. 
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O projeto “Vida no Trânsito” faz parte da Década de Ações para 

Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU), que entre 2011 a 

2020 pretende diminuir acidentes e mortes no trânsito. O programa é desenvolvido 

em dez países que concentram metade do total de mortes no trânsito registradas em 

todo o mundo, entre eles o Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 

 

1.3 - ACIDENTES DE MOTOCICLETAS: SEUS IMPACTOS NA ECONOMIA E A 

RELAÇÃO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 

 

Os custos estimados com acidentes de transportes terrestres em todo 

mundo, segundo a OMS, chegam a 1%, 1,5% e 2% do Produto Nacional Bruto dos 

países de baixa, média e alta renda, respectivamente, tais acidentes já representam 

um custo global de US$ 518 bilhões/ano (MORAIS NETO, 2012; WHO, 2013). 

Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) os custos 

anuais dos acidentes de trânsito nas rodovias estaduais, municipais e federais do 

Brasil, em 2005, foram de 22 bilhões de reais. Estudo anterior (2003) estimou em 5,3 

bilhões de reais o custo anual desses acidentes nas áreas urbanas do país 

(IPEA,2005). 

Em seus relatos Marín-León, (2012),  

“No Brasil, as publicações da OMS e do Ministério da Saúde apresentam o 
crescimento dos indicadores de mortalidade relacionados aos acidentes de 
trânsito nos últimos anos. Em publicação das desigualdades na mortalidade 
por acidentes de trânsito, o Ministério da Saúde alertou para o impacto 
negativo destes sobre a saúde da população brasileira, a perda de anos de 
vida livres de incapacidade, a redução da expectativa de vida dos 
adolescentes e jovens, além dos altos custos sociais e econômicos 

impostos sistema de saúde e previdenciário”. 

 

De 2003 a 2011, no Brasil, o número de vítimas de invalidez permanente 

aumentou sete vezes, passando de 16 mil para 108 mil e a situação aponta 

tendência de piora somente nos primeiros nove meses de 2011, no qual, os registros 

de aposentadoria chegaram a 85 mil. As projeções do INSS apontam gastos de R$ 

8,6 bilhões com as aposentadorias ocasionadas pelos acidentes de trânsito (LIDER, 

2013). 
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Figura 1. Indenizações por invalidez permanente pagas por região – Jan a Set/2012. 

 

Na região Nordeste os acidentados solicitam com maior frequência (33%) 

o recebimento do seguro DPVAT por invalidez do que as outras regiões do país. Um 

dos fatores apontados para alta solicitações do DPVAT nessa região, foi o crescimento 

do uso de motocicletas evidenciado na figura 1. Observa-se que as motocicletas foram 

responsáveis por 80% das aposentadorias geradas por indenizações por invalidez 

permanente, causando um déficit para o setor de previdência nacional (LIDER, 

2013). 

O perfil dos acidentados aponta que o Brasil em breve terá uma geração 

de jovens aposentados por invalidez, a sua grande maioria na faixa etária 

economicamente ativa. As motos são as maiores vilãs desse segmento, tornando 

preocupante o panorama atual.  

Importante observar que os acidentes de trânsito nesse contexto geram 

ônus tanto materiais e morais, bem como perda de vida útil, de produção e prejuízo 
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social, repercutindo em custos e gastos para o Estado e previdência social, DPVAT 

e/ou SUS. 

 

Em relação das indenizações por morte a vítimas de acidentes por 

motocicletas no Estado do Ceará, verifica-se na tabela 5 o pagamento de 4.881 

indenizações por morte nos últimos quatro anos.  

 

Tabela 5. Pagamentos por indenizações por mortes no Estado do Ceará, nos anos 

de 2010 à Set de 2013. 

Vítima 2010 2011 2012 2013/09 Total % 

Motorista 727 1.108 1.278 931 4.044 82,3 

Passageiro 190 234 237 176 837 17,7 

Total 917 1342 1515 1107 4.881 100 
Fonte: (LIDER, 2013) 

 

Importante observar que os acidentes de trânsito e nesse contexto os 

acidentes de motocicletas geram ônus tantos materiais como morais, bem como 

perda de vida útil de produção e prejuízo social, repercutindo em custos e gastos 

para o estado via previdência social, DPVAT e/ou SUS. 

 

1.3.2 SAÚDE COMO DIREITO UNIVERSAL  

O SUS é um dos maiores sistemas público de saúde do mundo, que 

atende aos princípios da universalidade, igualdade na assistência na saúde (sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie), integralidade, com um conjunto 

articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos em diferentes níveis de complexidade e a participação da comunidade, 
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garantia de que a população por intermédios de suas entidade representativas 

possam participar da decisão político administrativa (BRASIL, 2013). 

Antes da criação do SUS, a saúde não era considerada um direito social. 

O modelo de saúde adotado até então dividia os brasileiros em três categorias: os 

que podiam pagar por serviços de saúde privados (médicos privatistas); os que 

tinham direito à saúde por serem segurados pelo Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS) e os que não possuíam direito algum, neste 

caso eram atendidos nos hospitais filantrópicos, como a Santa Casa de Misericórdia. 

Com a Constituição Federal de 1988, Seção II, da Saúde, Art. 196, a 

saúde passa a ser direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, 

bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

Nesse contexto, o SUS é criado, sendo posteriormente regulamentado 

pelas Leis n.º 8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde (LOS), com a 

finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da 

população a partir de um conjunto de princípios e diretrizes que parte de uma 

concepção ampla do direito a saúde e do papel do Estado na garantia desse direito 

(GIOVANELLA, 2011).  

A manutenção da saúde, enquanto direto social exige portanto, verbas 

definidas e a previsão de financiamento públicos garantidos pela Constituição 

Federal de 1988, a Leis Orgânicas da Saúdes – (LOS) 8.080/90 e 8.142/1990- e a 

Emenda Constitucional 29/2000. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=169
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O financiamento oriundo de receitas arrecadadas pelo Estado permite que 

a totalidade de ações e serviços prestados no âmbito do SUS seja oferecida de 

forma igualitária e gratuita, sem que os usuários tenham que comprovar qualquer 

forma de contribuição financeira prévia  

O Art. 3º da LOS 8.142/90 menciona que os recursos do SUS serão 

repassados automaticamente para Municípios, Distrito Federal e Estado e 

destinados a investimentos em saúde para cobertura de atendimentos ambulatoriais, 

hospitalares e de ações de saúde. De acordo com esse artigo, os recursos serão 

movimentados sob fiscalização dos Conselhos de Saúde, importante instância de 

regulação para democratização e compartilhamento da gestão do sistema de saúde 

(BRASIL, 1990). 

A Emenda 29, criada em 13 de setembro de 2000, e sancionada em 

17/01/2013, definiu as receitas que servirão como base de cálculo para a vinculação 

de recursos para o SUS. Determinou que os recursos das três esferas de governo 

sejam aplicados por meio dos Fundos de Saúde, e acompanhados pelos Conselhos 

de Saúde. Estipulou-se que a União contribuirá com o valor apurado no ano anterior 

do repasse subsequente corrigido pela variação do PIB, os Estados com 12% de 

suas receitas próprias e os Municípios com 15% de suas receitas próprias (BRASIL, 

2000) 

O PIB apurado a cada ano passa por revisões periódicas nos anos 

seguintes, em caso de variação negativa, os recursos não poderão ser reduzidos, 

permanecendo os valores anteriores. 
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Mais de vinte anos após a criação do SUS houve a necessidade de 

regulamentação dos dispositivos das Leis Orgânicas da Saúde, para assegurar a 

manutenção do repasse financeiro conformidade com a Lei, garantindo assim a 

saúde da população e a dignidade etária dos usuários.  

O Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, visa dar transparência à 

gestão do SUS, por intermédio do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

(COAP). Neste são definidas, entre outros aspectos, as responsabilidades e as 

atribuições de cada esfera na provisão de ações e serviços de saúde (BRASIL, 

2011). 

Os recursos econômicos destinados ao financiamento da saúde são 

assegurados por políticas públicas como a Constituição Federal 1988, LOS 8080/90, 

8142/90, EC 29/2000 e Lei complementar 141/200 (BRASIL, 2012). 

Os recursos servem para a manutenção operacional, técnica dos 

profissionais e usuários do SUS. Esses recursos podem ser públicos e/ou privado, 

os públicos, são provenientes de tributos pagos imposto a sociedade, como por 

exemplo, a seguridade social.  

A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma 

indireta, mediante recursos dos Orçamentos da União, Estados, Distrito Federal (DF) 

e Municípios. Esses financiamentos são de caráter obrigatório e são administrados 

pelo governo. Os recursos privados são adquiridos por impostos diretos pagos pelas 

famílias, empresas e doações em geral. Isso refere-se que os recursos que são 

advindos do setor público são de arrecadação compulsória e sempre serão 
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destinados a população. Os de caráter privado não tem nenhum compromisso 

solidário (LOBATO, GIOVANELLA, 2011).  

Com base legal na LOS 8080/90, o Orçamento da Seguridade Social 

destinará ao SUS recursos para cumprimento de suas finalidades (Art.31) e as 

receitas do SUS serão creditadas nos Fundos de Saúde (Art. 32, Parágrafo 2º). Os 

recursos serão movimentados sob fiscalização dos Conselhos de Saúde (Art. 33) e 

as ações de Saneamento não poderão ser financiadas com recursos da Seguridade 

Social (Art. 32, Parágrafo 3º). Na LOS 8142/90, os recursos serão repassados de 

forma regular e automática para os Municípios, Estados e DF (Art. 3). Serão 

destinados os investimentos em saúde, à cobertura assistencial ambulatorial e 

hospitalar e as demais ações de saúde Art. 2, Parágrafo Único (BRASIL, 1990). 

Os repasses são feitos através do Fundo Nacional de Saúde (FNS), os 

Estados e Municípios devem contar com: Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, 

Plano de Saúde, Relatório de Gestão, Contrapartida de recursos para a saúde no 

respectivo orçamento e Comissão de elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários (PCCS).  

A EC 29/2000, define as receitas que servirão como base de cálculo para 

a vinculação de recursos para o SUS. Determina que os recursos das três esferas 

de governo sejam aplicados por meio dos Fundos de Saúde, que serão 

acompanhados pelos os Conselhos de Saúde e a base de cálculo para a apuração 

de recursos serão: União: Valor apurado no ano anterior corrigido pela variação 

nominal do PIB, Estados: 12% de suas receitas próprias deduzidas as transferências 

constitucionais e Municípios: 15% de suas receitas próprias (BRASIL, 2000). 
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A Lei complementar 141/2012, basicamente instituiu os termos do § 3o do 

art. 198 da Constituição Federal. Dentre outras mudanças a Lei assegura Aplicação 

de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde. Os recursos mínimos para 

efeito do cálculo do montante de recursos, devem ser considerados os recursos 

decorrentes da dívida ativa, da multa e dos juros de mora provenientes dos impostos 

e da sua respectiva dívida ativa e os Estados, o DF e os Municípios deverão 

observar o disposto nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas sempre que os 

percentuais nelas estabelecidos forem superiores aos fixados na Lei Complementar 

para aplicação em ações e serviços públicos de saúde (BRASIL, 2012). 

1.3.3 - Custos Hospitalares e como são gerados 

Partindo da conscientização do financiamento da saúde, a implementação 

da consciência de custos e gastos nos hospitais públicos tornou-se fundamental nos 

dias atuais. Os acidentes por causas externas vêm lotando os hospitais públicos, em 

particular os acidentes de motocicletas. Atualmente, os gestores públicos buscam 

gerenciar o impacto dos custos nos hospitais causados por este agravo 

regionalizando o Estado.  

Na atualidade, os sistemas de saúde, especialmente os de caráter 

universal, têm aplicado os conhecimentos e as ferramentas da Economia no 

processo rotineiro de tomada de decisão na área da saúde. Atualmente, a Economia 

da Saúde faz parte da tomada de decisão relativa a custo, gastos e efetividade. A 

Economia volta-se também ao coletivo e analisa como o indivíduo e sociedade 

decide empregar recursos escassos na produção de bens e serviços, de modo a 

distribuí-lo entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as 

necessidades humanas. Dessa forma, torna-se tão difícil garantir o direito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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constitucional à saúde sob a visão da universalidade, igualdade e integralidade da 

atenção à saúde (MAGALHÃES, 2008). 

Conforme Moraes, 2006, p. 323, existe a necessidade de mensurar o real 

impacto das doenças na sociedade. Sendo o objetivo principal a tomada de decisão 

visando uma melhor alocação dos recursos disponíveis.  

Tal contexto refere-se às condições sob as quais se baseia o direito 

universal a saúde. Por este motivo, requer um aprovisionamento, os recursos são 

escassos as necessidades humanas são infinitas. Isso obriga a sociedade a 

escolher entre opções de produção e de distribuição dos resultados da atividade 

produtiva aos vários grupos da sociedade (MANUAL DE ECONOMIA, 2004; DEL 

NERO, 2002). 

Segundo Saes (2000) a incorporação do aprovisionamento de recursos 

um auxílio indispensável na determinação das prioridades da gestão em saúde, pois 

propicia metodologias e/ou instrumentos gerenciais de avaliação econômica, 

contemplando estudos de oferta e demanda em saúde, estudos relativos à saúde 

suplementar; e à organização dos provedores de serviços; avaliação de tecnologias 

médicas diagnóstica; análise dos sistemas de saúde; regulação e competição nesse 

mercado e outras possibilidades. 

No Brasil, os hospitais não se restringem apenas em locar recurso, mas 

necessitam realizar uma análise para todos os custos, verificando a demanda 
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imposta pelos agravos a sociedade, tais como: custos-efetividade (7), custo-benefício 

(8), custos diretos e indiretos.  

Na organização hospitalar os custos diretos são todos os investimentos e 

recursos incorridos para obtenção de um serviço prestado “ao paciente” para 

restabelecer a sua saúde, considerando por exemplo, uma medicação e os custos 

com a mão de obra. 

 
Para Melione e Mello Jorge (2008) apud Iunes: 

“O custo econômico de uma doença, ou problema de saúde, 
pode ser classificado em custos diretos e indiretos. Os custos 
diretos referem-se aos custos médicos (exames, 
procedimentos, consultas, internações, reabilitações e outros) e 
aos custos não médicos, às despesas de parentes e com 
acompanhantes com transportes e dietas especiais. Os custos 
indiretos são os relacionados com a perda de produção e 
produtividade decorrentes da doença ou problema em saúde”. 

 

O conhecimento do custo dos serviços públicos é fundamental para um 

aprovisionamento eficiente de recursos, seu desconhecimento é o maior indicador 

de ineficiência na administração pública. 

Em diversos hospitais públicos, não se sabe quanto custa certos 

procedimentos unitariamente, e por diversas vezes os valores cobrados são 

defasados em relação aos valores de mercado. O provisionamento é realizado por 

estimativa de atendimento, diferente dos hospitais privados, que quantificam os 

                                                           
7 Análises de custo-efetividade

 
 

A análise de custo-efetividade é a melhor opção quando comparamos duas ou mais intervenções 
para um mesmo desfecho em saúde. Permite estimar o custo por unidade de efetividade etária. 
Trata-se da modalidade mais utilizada nas análises econômicas em saúde. 
8 Análise de custo-benefício  

Todos os custos incorridos e os benefícios resultantes são expressos em unidade monetária. A 
análise de custo-benefício pode ser utilizada para comparar tratamentos para diferentes indicações 
clínicas, ao contrário da análise de custo-efetividade. (CARARETO e TAVARES, 2006). 
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custos e gastos para diminuírem os desperdícios da produção (MILIONE e MELLO 

JORGE, 2008). 

Alonso (1999, p. 46) aponta alguns fatores que tem contribuídos para a 

dificuldade do serviço público em lidar com a mensuração dos custos e gastos: 

“Como as atividades estatais sempre foram executadas em regime de 
monopólio, consolidou-se, historicamente, a percepção de que o 
financiamento indireto por meio de impostos cobriria qualquer custo dos 
serviços públicos, daí a desnecessidade de apurá-los. E, como o nome já 
sugere, os impostos financiam atividade (monopolistas) do Estado, sem que 
este precise fazer um esforço especial para justificar seus custos. Por 
último, e não menos importante, os agentes políticos do Estado e parte da 
própria tecnocracia da administração pública resistem à apuração de 
custos, pois, a partir deles, terão de justificar seu (baixo) desempenho”.  

 

No entanto, tem-se evidenciado, nas últimas décadas, o incremento nos 

custos diretos hospitalares em razão ao aumento de acidentes de motocicletas. 

Dessa forma, os gestores públicos necessitam de ferramentas administrativas e 

econômicas para mensurar os custos com os pacientes e estabelecer metas de 

contenção.  

Por esta razão, implementar a consciência de custos nos hospitais 

públicos tonou-se fundamental nos dias atuais para a manutenção e organização do 

sistema de saúde, buscando gerenciar o impacto destes acidentes.  
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1.3.4 - Detalhamento de como os custos hospitalares são gerados 

Para o atendimento de um paciente em um hospital do Sistema Único de 

Saúde (SUS) inicialmente é gerado uma ficha de Registro de Atendimento de 

Emergência (RAE) que constará todos procedimentos realizados no paciente nas 24 

horas iniciais de atendimento.  

Após as 24 horas, o paciente é reavaliado para ser internado ou receber 

alta do pronto-socorro (PS). Caso seja internado é solicitado na central de leitos uma 

guia de internação e após o cadastramento no sistema é liberada uma Autorização 

de Internação Hospitalar (AIH). O paciente, neste momento, terá como documentos 

básico de anotações o prontuário (9) que constará o primeiro número fornecido da 

AIH. 

De posse do prontuário e gerado a AIH, os procedimentos, prescrições e 

solicitações de exames são anotados pelos profissionais de saúde e posteriormente 

calculados pelo faturamento, incluindo os materiais e procedimentos de caráter 

especiais, como por exemplo hemotransfusão, drenagem torácica, dentre outros.  

Para cada AIH poderá ter discriminado até cinco procedimentos, ou seja, 

um indivíduo que sofreu um acidente de motocicleta e encontra-se com 

                                                           
9 O paciente, oriundo da capital, interior ou de outros estados via transporte público (SAMU e/ou 

ambulâncias dos municípios do estado), ambulâncias privadas ou meios próprios, ao dar entrada no 
IJF no eixo vermelho (emergência) é encaminhado ao acolhimento para admissão. Nessa é realizado 
a triagem de Manchester para classificação de gravidade, gerando um Registro de Atendimento de 
Emergência (RAE). De posse da RAE, a vítima é conduzida ao médico clínico a fim da realização da 
anamnese e condutas a serem seguidas, como por exemplo: solicitação de RX, tomografias e 
pareceres de médicos especialistas como traumatologista, neurocirurgião, buco maxilo facial, dentre 
outras. A vítima de posse de todos os exames solicitados é reavaliada pelos especialistas podendo 
receber alta hospitalar, observação de 24 horas ou internação. Caso seja necessário a internação 
solicita-se ao acompanhante se dirigir até a central de leitos para que possa ter a autorização da 
internação hospitalar e gerado uma guia de AIH.  
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politraumatismos aguardando no Centro Cirúrgico (CC) com: 1-Fratura exposta de 

rádio; 2-Tíbia; 3-Clavícula; 4-Laceração de artéria braquial; 5- Drenagem torácica 

poderá ter todos esses procedimentos incluídos no primeiro número de AIH, gerando 

um espelho de cobrança.  

Caso o paciente seja transferido para outros setores do hospital, 

independentemente de ter atingindo cinco procedimentos descritos na AIH, será 

necessário obter novo número. O paciente só poderá ter um número de prontuário, 

mas, poderá ter vários números de AIHs, com procedimentos ou partes de 

cobranças inclusos, isso ocorre em razão ao tempo de internação do paciente e pela 

quantidade de procedimentos realizados. 

No caso de paciente internado até o prazo máximo de 72 horas (três 

dias), todos os procedimentos devem ser registrados no mesmo número da AIH 

independentemente da quantidade de procedimentos realizados ou de haver 

transferência de paciente para outro setor. Caso ultrapasse o tempo determinado de 

três dias de internação são necessários abertura de novos números de AIH para os 

demais procedimentos. 

Para cada procedimento descrito na AIH é necessário conter no 

prontuário o relatório de justificativa, materiais utilizados, gasto de sala (10), relatório 

cirúrgico, nota fiscal da Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) (11) e 

etiqueta no verso do relatório. Não contendo a etiqueta e/ou nota fiscal é necessário 

                                                           
10

 Os gastos cirúrgicos são todos materiais e medicamentos gastos em cada cirurgia e no Centro 
Cirúrgico como um todo. 
11

 Órteses é a peça ou aparelho de correção e (ou) complementação de membros ou órgãos. Prótese 
é a peça ou aparelho de substituição e (ou) complementação de membros ou órgãos. Para tais 
materiais a serem comercializados deverão possuir registro na ANVISA, publicados em Diário Oficial 
da União (MS, 2012). 



55 

 

realizar um RX no paciente (local da utilização da OPME) para comprovar a 

utilização dos materiais. 

Todos estes custos, consumo de materiais e procedimentos realizados 

nos pacientes caracterizam-se como custos diretos hospitalares. Segundo 

Pechansky (2010, p.100) os custos diretos no âmbito hospitalar são classificados da 

seguinte forma: 

Fluxograma de custos hospitalares. 

 

 
1.3.5 - Caracterização dos prontuários de longa permanência 

Caso o paciente permaneça um longo período no hospital, a cada 30 dias, 

as enfermeiras auditoras (12), recolhem o prontuário e enviam para as Contas 

                                                           
12

 A auditoria é o instrumento de controle da qualidade e/ou a avaliação sistemática do trabalho da 
equipe, analisando sobre a eficiência e eficácia dos programas em desenvolvimento, sendo utilizada 
com o objetivo a melhoraria da qualidade do serviço prestado. 
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Médicas, para realização do faturamento de 30 dias (13), colocando uma tarja de 

identificação colorida (como segue o modelo) para que se saibam o tempo 

aproximado que o paciente se encontra internado. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO POR 
TEMPO DE PERMANÊNCIA 

Dias Tarja (Cor) 

30   

60   

90   

120   

Óbito   

Fonte: Setor de Contas Médicas IJF 

O hospital disponibiliza de dois meses, após alta do paciente, para 

realização da auditoria nos prontuários, ou seja, faturar, gerar os custos com o 

paciente (valores da AIH) e enviar ao Ministério da Saúde para o recebimento dos 

valores prestados aos pacientes. Após os procedimentos, o prontuário seguirá para 

o Serviço de Arquivo Médico (SAME) e permanecerá por 4 anos, posteriormente, 

será encaminhado para o arquivo geral do IJF para serem microfilmado. O 

prontuário é arquivado no SAME após ser conferido pelas enfermeiras auditoras e 

avaliado pelas contas médicas do IJF.  

 

  

                                                           
13 Existem dois tipos de auditoria: a retrospectiva/operacional ou recorrente: A auditoria retrospectiva 

é feita após a alta do paciente e utiliza o prontuário para avaliação. A auditoria operacional ou 
recorrente é feita enquanto o paciente está hospitalizado ou em atendimento ambulatorial.  A 
auditoria pode ser classificada quanto: a forma de intervenção (interna e externa); ao tempo (contínua 

e periódica); a natureza (normal e específica) e ao limite total e parcial (SETZ e INNOCENZO, 
2009). 
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Capítulo II 

MÉTODO 

 

2.1 - Tipos de Estudo 

Trata-se de um estudo quantitativo e transversal procedente dos dados 

coletados do Sistema de Informação em Saúde (DATASUS), Centro de Processamento 

de Dados do IJF e prontuários de pacientes que deram entrada no hospital Instituto Dr. 

José Frota vítima de acidentes de motocicletas. A amostra hospitalar estudada 

objetivou a análise de outras variáveis referentes ao perfil epidemiológico e econômico 

nos acidentes de motocicletas não disponibilizadas pelo DATASUS e pouco explorada 

em estudos dessa natureza. 

 

2.2 - População do estudo e amostra 

Foram selecionados prontuários de pacientes que deram entrada no 

hospital, vítima de acidente de motocicleta, no período de 2010 a 2013, que 

contenha em anexo o espelho da AIH, nota fiscal da OPME, caso tenha utilizado 

e/ou RX que comprove o uso dos materiais. O tamanho da amostra foi calculado em 

254 prontuários por ano, totalizando, ao longo de quatro anos, 1016 prontuários.  

Utilizou-se do teste de hipóteses com o poder de 90% e confiança de 

95%. O objetivo foi detectar entre dois anos consecutivos, no período de 2010 a 

2013, (2010 vs 2011, 2011 vs 2012, 2012 vs 2013), diferença relevante em relação 

ao custo médio por paciente. De acordo com dados prévios, considerou-se para o 
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cálculo da amostra o custo médio por paciente de R$ 1.458,00 (MELIONE, MELLO 

JORGE, 2008; BAHTEN, 2003). Ao longo dos anos de 2010 a 2013 foi estimado um 

aumento de 10% no custo médio por paciente a cada ano, ou seja, R$ 145,80 por 

paciente a cada ano. Ainda para realização do cálculo, estimou-se desvio padrão de 

R$ 200,00, aplicando a expressão a seguir (ARMITAGE; BERRY, 1994): 

 

 

 

 

 Desvio padrão: S = R$ 200,00 

 Diferença a ser detectada: δ = R$ 145,00  

 Confiança de 95%; α = 5% → zα = 1,96 

 Poder = 1 – β = 90%; β = 10% → zβ = 1,28  

 

2.3 - Local da pesquisa 

O estudo foi realizado no Estado do Ceará, nordeste do Brasil, tem como 

limites ao Norte o Oceano atlântico, ao Sul o Estado de Pernambuco, ao Leste os 

Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba e a Oeste o Estado do Piauí. Possui 

uma área de 148.825,6 Km2, sendo o 4º maior Estado do Nordeste (IPECE, 2010). O 

Estado é composto político administrativamente 184 municípios e 20 microrregiões 

administrativas. 

Na área da saúde, em 2011, visando organizar as redes de atenção e os 

serviços de saúde do SUS, o Estado passou a ser constituído por quatro 

Macrorregiões de Saúde, sendo: 1ª Macrorregião de Saúde Fortaleza, 2ª 

Macrorregião de Saúde Sobral, 3ª Macrorregião de Saúde Cariri e 4ª Macrorregião 

de Saúde Sertão Central (PDR, 2011). Cada Macrorregião é composta por um 

2

22S)zz(2
n
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conjunto de Regiões de Saúde, que se dividem política administrativamente em 22 

Coordenadorias Regionais de Saúde (CRES), conforme figura 2: 

Figura 3. Caracterização das quatro Macrorregiões de Saúde do Estado do 

Ceará: Fortaleza, Sobral, Cariri e Sertão Central 

 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará (2012) 

 

A primeira Macrorregião de Saúde de Fortaleza é constituída por nove 

regiões de saúde, sendo estas: Fortaleza, Cascavel, Caucaia, Maracanaú, Baturité, 

Itapipoca, Aracati, Russas e Limoeiro do Norte e 64 municípios. Atualmente, assume 

4.933.174 habitantes em sua responsabilidade assistencial, ou seja, um percentual 

Amarelo: 1ª. Fortaleza 

Azul claro: 2ª. Sobral 

Verde: 3ª. Cariri 

Azul escuro: 4ª. Sertão Central 



60 

 

de 56% da população do Estado. A Macrorregião Norte, segunda Macrorregião de 

Saúde, é constituída por 5 regiões, sendo Acaraú, Camocim, Crateús, Tianguá e 

Sobral e 55 municípios. Concentra 1.577.090 de habitantes sob sua 

responsabilidade assistencial, correspondendo um percentual de 19% da população 

do Estado. A terceira Macrorregião de Saúde, é denominada de Cariri, é constituída 

por cinco regiões, sendo Icó, Iguatu, Brejo Santo, Crato e Juazeiro do Norte e 45 

municípios. Concentra 1.411.904 de habitantes sob sua responsabilidade 

assistencial, ou seja, um percentual de 18% de habitantes do Estado.  A quarta 

Macrorregião de Saúde, Sertão Central, apresenta três regiões, sendo: Canindé, 

Quixadá, Tauá e 20 municípios. Concentra-se 625.641 de habitantes sob sua 

responsabilidade assistencial, um percentual de 5% da população do Estado. 

Ressalta-se que a 4ª Macrorregião foi composta pelos municípios oriundos da 

Macrorregião de Fortaleza (PDR 2006; PDR 2011).  

As Macrorregiões de Saúde e as Regiões de Saúde são deliberadas 

conforme o Plano Diretor de Regionalização (PDR) que define o desenho 

assistencial dos municípios e estabelece o sistema de referência e contra referência, 

com objetivo de garantir a integralidade da assistência e o acesso a população aos 

serviços de saúde, dentre eles os hospitais de alta complexidade, como o Instituto 

Drº José Frota (IJF). 

O hospital Instituto Drº José Frota (IJF) foi escolhido para a coleta de 

dados por ser hospital de referência para atendimento às vítimas de acidentes de 

motocicleta dos diversos municípios do Estado. É um hospital escola, situado na 

cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, que tem como missão proporcionar 

a excelência na qualidade de atendimento às vítimas que necessitam de 
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traumatologia e neurocirurgia imediata. Sua estrutura física dispõe de 425 leitos, um 

centro de imagens com raio-x, ultrassom e tomografia computadorizada; 

emergências adulta, pediátrica e traumatológica; salas de pequenas cirurgias, de 

reanimação para pacientes em estado grave e estabilização (Risco I, II, III e IV); 

enfermarias, centros cirúrgicos, quatro UTI’s, Hemodiálise, Ecocardiograma; 

Unidade para pacientes vítimas de traumatismo buco maxilo facial; Centro de 

tratamento de queimados e de assistência toxicológica e Banco de sangue.  

O IJF é hospital de referência para traumatologia e neurocirurgia para 

Macrorregião de Saúde Fortaleza e Sertão Central (PDR, 2011). 

 

2.4 – Procedimentos e Instrumento de coleta de dados 

A coleta de dados secundários ocorreu em dois momentos: 1) Coleta dos 

dados disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde-DATASUS referentes as categorias de causas externas, custos totais por 

internação e municípios que referenciam pacientes para IJF; 2) Coleta de dados 

através dos prontuários dos pacientes realizada em hospital de referência para 

atendimentos da vítima de acidentes de motocicletas. 

No momento dois, com o cálculo da amostra já definida, foi solicitado ao 

Centro de Processamento de Dados (CPD) do Instituto Drº José Frota a 

disponibilização de 254 números de identificação de prontuários (14), referentes aos 

anos de 2010 a 2013, que constassem o diagnóstico primário de acidentes de 

motocicletas. A seleção dos 254 números de prontuários seguiu os seguintes 

                                                           
14 O prontuário médico é o conjunto de documentos, ordenados e concisos, destinados ao registro de 

todas as informações referentes aos cuidados prestados ao paciente (CREMESP, 2014).  
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critérios: 1) Seleção de prontuários que apresentassem a categoria de causa externa 

CID V20 a V29; 2) Seleção de 20 prontuário/mês por ano da amostra (Foi 

considerando para o cálculo: amostra (254 prontuários) /número de meses ao ano 

(12 meses); 3) A cada prontuário escolhido soltava-se três para escolha do próximo, 

assim não haveria números de prontuários em sequência. 

De posse ao número, foi realizada a coleta de prontuários no Serviço de 

Arquivo Médico e Estatística (SAME). Inicialmente, foram colhidos os dados dos 

Registros de Atendimento de Emergência (RAE) das variáveis categóricas: sexo, 

idade, local de residência, dia da semana e hora do acidente. Após análise, criou-se 

o “horário de Pico”, sendo empírico: (07-09:30 h, 11:30-13:00 h e 17-20:00 h). 

Também foram coletados os valores dos custos diretos médicos hospitalares, dias 

de internação e custos com procedimentos (exames clínicos e laboratoriais, 

medicina transfusional, outros), órteses, próteses, placas, pinos e diárias de 

acompanhante presentes no espelho de cobrança (15) da Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH-SUS).  

Os dados foram coletados, no período de outubro a dezembro de 2013, 

pelo próprio pesquisador e duas enfermeiras treinadas, após reunião de 

esclarecimento acerca do manuseio dos prontuários.  

Nesse período, os pesquisadores estiveram presentes no local da 

pesquisa diariamente. O maior inconveniente foi o pequeno espaço físico do SAME 

                                                           
15

 O espelho da AIH é gerado a partir do registro de atendimento dos pacientes internados nos 
hospitais gerenciados pelo SUS. Tais registros alimentam o Sistema de Informação Hospitalar do 
Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), compondo o banco de Dados Nacional do Ministério da Saúde. 
Este sistema é de uso de gestores locais para processar a consulta/atendimento proveniente das 
internações dos estabelecimentos sob sua gestão (MS, 2012). 
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que precisa ser divido com os cinco funcionários, um médico perito, acadêmicos e 

pós graduandos e o calor, pois o sistema de ventilação era ar ambiente. 

O que chama atenção no SAME é a organização dos documentos dentro 

de um pequeno espaço físico. O IJF apresenta em média 18.000 internações por 

ano, sendo uma média de 1.500 prontuários por mês. 

Fotos do SAME IJF, 2014. 

Figura 2. Instituto Drº José Frota, casa amarela e SAME 1, ano 2014.  

Figura – 4      Figura - 5 

 
 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 3 - Instituto Drº José Frota, SAME 2, ano 2014. 

    Figura - 6 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Ressalta-se que em consonância aos dados dos DATASUS, desejava-se 

realizar a coleta dos prontuários dos anos de 2008 a 2013, porém se tornou inviável, 

pois, o SAME só arquiva em seu andar superior os prontuários dos últimos quatro 

anos, encontrando-se os demais prontuários no porão do hospital (Subsolo), não 

estando microfilmados. 

 

2.5. Análises dos dados 

Foram realizadas análises descritivas das frequências absolutas, relativas 

e de percentuais por meio de tabulação simples através de planilhas do Microsoft 

Excel 365. 

Para comparação entre distribuições de custos totais e OPME utilizou-se 

o teste de de Kruskal-Wallis e para comparação dos dias de permanência o teste de 

mann-Whitney.   

Todas as análises estatísticas foram realizadas através do programa 

Stata versão11.2 (Stata Corporation, College Station, EUA). Os dados também 

foram apresentados por meio de gráficos e tabelas.  

 

2.6 - Aspectos Éticos 
 

Os princípios éticos para a realização desta pesquisa não se restringiram 

apenas aos critérios normativos propostos pela legislação brasileira. O pensar ético 

se inicia na busca pelo rigor e qualidade desta pesquisa e na tentativa de construir 

um material científico consistente e suficientemente claro para o leitor. 
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O referido projeto seguiu os pressupostos da Resolução CNS nº 466, de 

12 de dezembro de 2012, e sua promulgação publicada no Diário Oficial da União de 

13 de junho de 2013, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e foi 

encaminhada para apreciação do Comitê de Ética em pesquisa.   

Foi cadastrado na plataforma Brasil, avaliado e aprovado pelo CEP com o 

parecer consubstanciado nº 441.349 de 30/10/13.  

Foi respeitado a neutralidade do objeto da pesquisa, não houve emissão 

de julgamento de valores, sendo respeitado fielmente a proteção do indivíduo na 

pesquisa. Houve atenção a confirmação e autorização do CEP/IJF, para ser mantida 

o anonimato dos sujeitos pesquisados durante todo o processo da pesquisa, 

independente verbalização de contrariedade à participação.  

Tal zelo, entende-se que os sujeitos da pesquisa se encontram sob a 

responsabilidade da autarquia IJF, e assim, mesmo entendendo que esta pesquisa 

apresenta baixo fator de risco aos sujeitos envolvidos. Todos os prontuários serão 

manuseados com ética, os dados serão guardados por 5 anos com o pesquisador, 

caso seja necessário a solicitação por algum paciente. Se ocorrer algum vazamento 

de informações e/ou extravio de dados privados ou públicos do paciente o 

pesquisador ficará responsável a informar o mais rápido possível através de carta de 

justificativa do procedimento ocorrido para o CEP, que tomará suas providências 

cabíveis junto à pesquisa. 

Os dados somente serão divulgados através de veiculação científica para 

o conhecimento público.  
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Capítulo III 

Resultados 

A análise das vítimas por causas externas atendidas no IJF, revela nos 

anos de 2000 a 2002, o maior quantitativo de acidentes por atropelamento. Em 

comparação aos anos de 2003 e 2004 houve um aumento de quase 8 vezes nos 

atendimentos por acidente de motocicleta, demonstrando um incremento no índice 

de morbidade. Nota-se que nos anos de 2008 e 2012, quando foram sancionadas as 

leis secas 1 e 2, obtiveram resultados em relação ao número de atendimentos aos 

anos posteriores da abrangência da nova lei. Apresentou o maior significativo no ano 

de 2013 chegando a quase 10% na redução do número de atendimentos quando 

comparados com o ano anterior.  

Gráfico 1. Número de atendimentos por categoria de causas externas atendidos no 

IJF, de 2000 a 2013. 

 

21,43 
24,45 25,64 

33,9 

38,21 39,15 
41,64 42,29 43,04 43,37 

46,93 47,49 

60,73 

52,54 

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAF PAC Atropelamento Bicicletas Motocicletas



67 

 

Fonte: Centro de Processamento de Dados do IJF, confeccionado pelo autor 
* PAC (Perfuração por arma cortante); 
* PAF (Perfuração por arma de fogo). 
 
 

Em todos os anos constata-se a predominância de pacientes do sexo 

masculino, hospitalizados no IJF, vítimas de acidente de motocicleta nos anos 

estudados (87%, 88%, 88% e 82%) respectivamente. Em contrapartida, no mesmo 

período a média de atendimentos a vítimas do sexo feminino foi de 13,77% nos anos 

de 2010 a 2013. 

Tabela 6. Distribuição dos pacientes internados, segundo sexo, em relação amostra 

e DATASUS, referenciados por acidente de motocicleta, de 2010 a 2013. 

AMOSTRA DATASUS 

SEXO 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

 
N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 221 87,0 223 87,8 223 87,8 209 82,3 2.141 86,6 2.267 86,2 2.082 86,2 2.570 84,1 

F 33 13,0 31 12,2 31 12,2 45 17,7 330 13,4 364 13,8 332 13,8 486 15,9 

 

Em todos os anos estudados verifica-se predominância de acidentados 

com motocicletas na faixa etária de 18 a 29 anos (48%, 49%, 45% e 43%) 

respectivamente. Ressalta-se que as faixa etária acima de 40 anos ao longo dos 

anos estudados mantiveram-se com aumento progressivo no número de 

atendimentos por acidentes de motocicletas totalizando em média 24% de todo 

atendimento nos anos estudados. Acredita-se que a motocicleta está sendo utilizada 

não só pelo público mais jovem como veículo de transporte e lazer. 
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Tabela 7. Distribuição dos pacientes internados, segundo faixa etária, referenciados 

por acidente de motocicleta, 2010 a 2013. 

Ano 2010 2011 2012 2013 

Faixa etária N % N % N % N % 

<18 26 10 24 9 17 7 19 7 

18 A 29 122 48 124 49 114 45 110 43 

30 A 39 57 22 41 16 66 26 53 21 

40 A 49 22 9 41 16 35 14 38 15 

50 A 59 15 6 16 6 15 6 21 8 

>60 12 5 8 3 7 3 13 5 

 

Em comparação com as faixas etárias e dias da semana, observa-se que 

o predomínio na faixa de 18 - 29 e 30 – 39. Em relação com dias úteis e final de 

semana, percebe-se que no final de semana intensificam os índices de acidentes de 

motocicletas.  

Tabela 8. Distribuição dos pacientes internados, por faixa etária e dias da semana, 

referenciados por acidente de motocicleta, de 2010 a 2013. 

Faixa etária 

Dias da semana 

Dias úteis Sábado e domingo Total 

N % N % N % 

< 18 50 9,11 36 7,71 86 8,46 

18 – 29 239 43,53 231 49,46 470 46,26 

30 – 39 125 22,77 92 19,70 217 21,36 

40 – 49 80 14,57 56 11,99 136 13,39 

50 – 59 35 6,38 32 6,85 67 6,59 

> 60 20 3,64 20 4,28 40 3,94 

Total 549 100 467 100 1016 100 
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Em relação ao horário do acidente com os dias da semana, observa-se o 

maior número de atendimento nos dias úteis (539). No horário de 00 – 05:59, em 

dias da semana, ocorreram mais acidentes de motocicletas. Em relação ao final de 

semana o predomínio ocorreu no horário de 18-23:59, dessa forma, acredita-se que 

a maioria das vítimas de acidentes de motocicletas não estavam trabalhando e sim 

voltando de diversões cotidianas conforme tabela 9.  

Tabela 9. Distribuição dos pacientes internados, horário do acidente e dias da 

semana, referenciados por acidente de motocicleta, de 2010 a 2013. 

Faixa de 

Horário 

Dias de semana 

Dias úteis Sábado e domingo Total 

N % N % N 

00:00 - 05:59 115 59,28 79 40,72 194 

06:00 - 11:59 115 54,50 96 45,50 211 

12:00 - 17:59 140 58,82 98 41,18 238 

18:00 - 23:59 169 49,27 174 50,73 343 

Total 539 54,67 447 45,33 986 

 

Em comparação com o horário de pico e dias da semana, observa-se que 

a maior ocorrência aconteceu no horário de 07- 09:30 minutos, nos dias de semana. 

Em relação ao final de semana, o horário de 11-13:00, ocorreram com maior 

frequência em relação aos demais. Ressalta-se que 36% dos acidentes de 

motocicletas acontecem no horário de maior intensidade de trânsito conhecido como 

de “Pico”.  
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Tabela 10. Distribuição das ocorrências segundo horário de pico e dias úteis e final 

de semana, referenciados por acidente de motocicleta, de 2010 a 2013. 

Horário de 
pico 

Dias de semana 

Dias úteis Sábado e domingo Total 

N % N % N 

07:00 - 09:30 73 65,18 39 34,82 112 

11:00 - 13:00 53 49,53 54 50,47 107 

17:00 - 20:00 84 54,90 69 45,10 153 

Total 210 56,45 162 43,55 372 

 

Em comparação ao horário de pico e dias úteis, observa-se que não 

seguiu um padrão de distribuição, no horário de 7- 09:30, a uma maior prevalência 

ocorreu na quinta e sexta feira. No horário de 11-13:00, a maior predominância 

ocorreu na terça feira com 30,19%, obtendo o maior percentual dos acidentes no 

horário de pico. De 17-20 horas, apenas a quarta feira, obteve o maior predomínio.  

Tabela 11. Distribuição dos pacientes internados, segundo horário de pico e dias da 

semana, referenciados por acidente de motocicleta, de 2010 a 2013. 

Dias 
úteis 

Horários de pico   

07:00 - 09:30 11:00 - 13:00 17:00 - 20:00 Total 

N % N % N % N % 

Segunda 10 13,70 10 18,87 16 19,05 36 17,14 

Terça 9 12,33 16 30,19 11 13,10 36 17,14 

Quarta 14 19,18 9 16,98 22 26,19 45 21,43 

Quinta 16 21,92 8 15,09 10 11,90 34 16,19 

Sexta 24 32,88 10 18,87 25 29,76 59 28,10 
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Observa-se o crescimento significativo no número de atendimento a 

vítimas oriundas da capital, tanto do sexo masculino 83,3% e feminino 188,9% 

quando comparados aos anos de 2010 e 2013. No mesmo período, o número de 

vítimas atendidas oriundas do interior do Estado do Ceará decresceu em 38,5% no 

sexo masculino e 20,8% no sexo feminino. 

Gráfico 2. Distribuição dos pacientes internados, segundo logradouro, referenciados 

por acidente de motocicleta, de 2010 a 2013. 

 

 

Variação de 2010 a 2013 
Capital – Masculino (83,3%) Feminino (188,9%) 
Interior – Masculino (-38,5%) Feminino (-20,8%) 
 
 

Em relação ao tempo de permanência dos pacientes internados no 

hospital de estudo verifica-se maior prevalência do tempo de internação foi de até 
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sete dias. Em torno de 50% praticamente necessitaram permanecer acima de oito 

dias.  

Tabela 12. Distribuição dos pacientes internados, segundo tempo de permanência, 

referenciados por acidente de motocicleta, de 2010 a 2013. 

Dias de  
Permanência 

2010 2011 2012 2013 

M F M F M F M F 

<7 Dias 115 15 121 16 129 14 125 28 

8 – 15 Dias 52 11 47 6 24 4 32 9 

>16 Dias 56 7 55 9 73 9 52 8 

 

Aplicou-se o teste Mann-Whitney que constatou permanência mediana, 

referente ao ano de 2013, significantemente menor relativa ao ano de 2012. 

(p=0,003).  

Figura 9. Tempo de permanência dos pacientes hospitalizados por acidentes de 

motocicleta no IJF, de 2010 a 2013. 
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Observou-se elevados custos diretos dos pacientes internados por 

acidentes de motocicletas no IJF. Observa-se, a defasagem da tabela SIH-SUS, 

com um pagamento mínimo de R$ 13,50.  

No ano de 2013, obteve a maior mediana e valor máximo de gasto por 

permanência em relação aos demais. O sexo masculino, obteve a maior 

representação de gastos por permanência com R$ 2.077,9. A faixa etária de 30 – 39 

anos, representou o maior valor gasto por dia de permanência. Em relação aos dias 

úteis na terça observa-se o menor valor pago de R$ 4,90.  

A mediana praticamente ficou equilibrada, obtendo uma leve alteração na 

quinta feira. Em relação ao valor máximo, o domingo foi o dia da semana que mais 

se destacou, acompanhado pela segunda feira. 
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Observou que no horário de 06 – 11:59, houve maior mediana. Em 

relação aos outros horários, mantiveram-se equilibrados. A máxima apresentou-se 

no horário de 12 – 17:59 h e o horário de pico com o maior valor gasto foi de 11 – 

13:00 h.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 13. Distribuição dos pacientes internados, segundo ano, sexo, faixa etária, 

dia da semana, hora do acidente e hora de pico, em comparação ao valor médio de 

permanência dos pacientes internados por acidente de motocicleta ao IJF, de 2010 a 

2013. 

Ano 

Média dos custos por dia de permanência 
Teste de Kruskal-

Wallis Mínimo P25 Mediana P75 Máximo 

2010 8,6 66,4 118,2 216,3 2077,9 

p= 0,00 
2011 8,4 57,7 127,6 242,1 1917,4 
2012 13,5 72,2 113,2 196,8 1562,4 
2013 4,9 99,9 189,0 331,6 2011,7 
Sexo 

      Feminino 8,4 71,3 113,2 242,1 1695,9 
p= 0,64 

Masculino 4,9 70,1 131,8 247,1 2077,9 
Faixa etária 

     
< 18 24,2 84,9 153,5 309,9 1334,0 

p= 0,21 
18 - 29 4,9 68,3 133,8 252,4 2011,7 
30 - 39 8,4 71,2 120,9 203,0 2077,9 
40 - 49 17,2 73,0 126,6 253,2 1295,0 
50 - 59 24,6 68,9 121,1 207,8 2012,2 
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> 60 24,7 73,1 154,0 262,3 893,5 
Dia da Semana 

     
Segunda 8,6 81,5 138,3 242,5 2012,2 

p= 0,63 

Terça 4,9 56,4 111,3 190,7 1295,0 
Quarta 20,1 55,2 126,2 271,5 1518,5 
Quinta 19,3 74,2 143,8 224,2 1635,0 
Sexta 13,1 79,5 128,2 252,4 1044,4 
Sábado 8,4 70,0 123,8 233,4 1695,9 
Domingo 13,5 66,4 135,6 252,4 2077,9 
Hora do Acidente 

     
00:00 - 05:59 16,6 60,9 118,3 203,0 872,8 

p= 0,00 
06:00 - 11:59 8,6 92,9 200,0 384,1 1518,5 
12:00 - 17:59 4,9 69,3 112,4 194,1 2012,2 
18:00 - 23:59 13,5 80,4 135,8 233,3 1058,6 
Hora de pico 

     07:00 - 09:30 8,6 93,0 245,4 407,4 1518,5 

p= 0,00 11:00 - 13:00 4,9 60,3 106,7 181,9 1635,0 

17:00 - 20:00 35,4 80,0 137,2 261,7 1009,9 

 

 

 

Os custos totais (Permanência, assistência e prótese), médios com 

assistência médica da amostra variaram de R$ 1.502,00 (US$ 551,02) a R$ 

1.737,92 (US$ 733). O menor valor gasto de assistência ao paciente em ambos os 

anos foi considerado baixíssimo (R$ 40,4) por um dia de internação, demonstrando 

assim a ineficiência alocativa da tabela do sus.  

O maior valor gasto na assistência ao paciente vítima de acidente de 

motocicleta foi de R$ 25.110,00, com 133 dias de internação. Em comparação com 

as faixas etárias, as vítimas de 30 a 39 anos, obtiveram maiores gastos com 

assistência médica, seguida pela faixa etária de 18 a 29 anos. 

Nos dias úteis, a quinta feira foi o dia com a maior mediada R$ 867,60, e 

o domingo no final de semana com R$ 972,90. Acredita-se que quinta e domingo 

culturalmente no Estado do Ceará, as pessoas buscam atrativos para diversão 
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possibilitando assim a maior probabilidade de ocorrer acidentes pós festas. Pois 

basicamente o horário com maior índice de acidente ocorreu no horário de 18:00 as 

23:59 minutos. No horário de pico de não tivemos um padrão definido, pois os 

horários de 07:00 às 09:30 e 11:00 às 13:00, obtiveram valores próximos.  

 

Tabela 14. Distribuição dos pacientes internados, segundo ano, dia da semana, hora 

do acidente e hora de pico, em comparação aos custos totais de tratamento dos 

pacientes internados por acidente de motocicleta ao IJF, de 2010 a 2013. 

Ano 
Média dos custos diretos totais Teste de 

Kruskal-Wallis Mínimo P25 Mediana P75 Máximo  

2010 40,4 377,9 815,6 1722,6 25005,9 

p= 0,10 
2011 40,4 347,5 796,7 2364,7 20876,8 

2012 40,4 339,5 772,4 1959,9 23094,4 

2013 40,4 559,1 859,6 2070,9 25119,8 
 

 

Ano 
Média dos custos diretos totais Teste de 

Kruskal-Wallis Mínimo P25 Mediana P75 Máximo  

Dias da semana 
      Segunda 40,3 359,3 831,2 1996,6 15339,9 

p= 0,50 

Terça 40,3 403,0 784,3 2461,0 20876,8 

Quarta 40,3 363,5 779,2 1660,3 14971,1 

Quinta 127,1 448,5 867,6 2166,8 25005,9 

Sexta 166,1 355,7 747,8 1746,4 14027,8 

Sábado 40,3 355,3 718,3 1752,8 25119,8 

Domingo 48,4 422,5 972,9 2206,2 23094,4 

Horário do 
acidente 

      00:00 – 05:59 40,4 352,6 718,3 2011,7 13792,8 

p= 0,37 
06:00 – 11:59 40,4 363,6 769,7 1745,0 13746,0 

12:00 – 17:59 40,4 432,6 776,4 1719,5 10483,4 

18:00 – 23:59 78,3 399,7 902,8 2252,5 25119,8 

Horários de pico 
      07:00 - 09:30 8,6 93,0 245,4 407,4 1518,5 

p= 0,00 11:00 - 13:00 4,9 60,3 106,7 181,9 1635,0 

17:00 - 20:00 35,4 80,0 137,2 261,7 1009,9 
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Considerando as informações relacionadas aos custos diretos com OPME 

nos acidentes de motocicletas, verificam-se altos custos com material de 

procedimentos ortopédicos. A faixa etária que obteve o maior custo foi de 30-39 

anos, que o acidente ocorreu no domingo no horário de 06 – 11:59, com o valor de 

R$ 8.510,00.  

 

Tabela 15. Distribuição dos pacientes internados, segundo faixa etária, dia da 

semana e hora do acidente em comparação aos custos diretos com próteses dos 

pacientes internados por acidente de motocicleta ao IJF, de 2010 a 2013. 

Faixa etária 
Média dos custos diretos com OPME Teste de Kruskal-

Wallis 
Mínimo P25 Mediana P75 Máximo  

< 18 142,8 377,4 450,0 843,0 5814,0 
P=0,70 

18 – 29 8,9 390,0 578,7 1240,5 8132,0 
 

Faixa etária 
Média dos custos diretos com OPME Teste de Kruskal-

Wallis 
Mínimo P25 Mediana P75 Máximo  

30 – 39 8,9 372,8 566,0 852,8 8510,0 

 

40 – 49 142,8 450,0 695,0 1182,3 2190,8 

50 – 59 235,9 495,3 586,4 721,2 2399,0 

> 60 142,6 450,0 589,8 764,3 905,0 

Dias da semana 
      Segunda 90,3 324,5 578,7 965,6 5814,0 

p= 0,96 

Terça 183,0 319,7 710,0 1124,0 8132,0 

Quarta 70,0 375,9 465,8 865,9 5814,0 

Quinta 90,3 430,0 578,7 1334,6 2876,5 

Sexta 140,0 377,4 578,7 1240,5 3017,7 

Sábado 8,9 450,0 594,2 1086,0 2926,5 

Domingo 8,9 450,0 578,7 852,8 8510,0 

Horário do Acidente 
     00:00 – 05:59 230,0 525,0 710,0 870,3 1533,0 

p= 0,75 
06:00 – 11:59 180,6 450,0 628,7 894,0 8510,0 

12:00 – 17:59 142,5 450,0 532,5 852,8 1809,1 

18:00 – 23:59 8,9 450,0 647,0 1124,0 2787,2 
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Observa-se que os maiores números de pacientes encaminhados para o 

IJF são da Macrorregião de Saúde Fortaleza. A Macrorregião do Sertão Central tem 

se destacado como a segunda no encaminhamento de pacientes para o IJF. Juntas, 

as duas Macrorregiões de saúde enviam mais de 90% dos pacientes do interior 

admitidos no IJF. 

Tabela 16. Pacientes referenciados ao IJF, segundo Macrorregião de Saúde, por 

acidente de motocicleta, de 2010 a 2013. 

Macrorregião 
Ano 

2010 2011 2012 2013 

 
N % N % N % N % 

Fortaleza 202 80 206 81 207 81 227 89 

Norte 10 4 4 2 9 4 4 2 
 

Macrorregião 
Ano 

2010 2011 2012 2013 

Cariri 14 6 17 7 13 5 5 2 

Sertão Central 28 11 27 11 25 10 18 7 

Total 254 100 254 100 254 100 254 100 
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Figura 10. Municípios da amostra que referenciaram vítimas de acidente de 

motocicleta ao IJF, de 2010 a 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Observa-se os municípios da amostra que referenciaram pacientes ao IJF 

por acidente de motocicleta nos últimos quatro anos, a capital a contar de 2012, 

obteve uma mudança nesse perfil, referenciando mais pacientes que o interior do 

Estado. Os municípios que mais referenciaram foram Fortaleza 435 (42,8%), 

xxx 
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Caucaia 35 (3,4%) Maracanaú 25 (2,5%), Pacajus 21 (2,1%), Itapipoca 19 (1,9%), 

Morada Nova 17 (1,7%) e Quixeramobim 17 (1,7%).  
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Figura 5. Municípios da amostra que referenciaram pacientes para o IJF, de 2010 à 

2013 (N=1016). 

 

 

Observa-se na amostra maior predomínio em referenciamento da primeira 

e terceira Macrorregião de Saúde, totalizando mais de 90% do envio ao IJF. A região 

do Cariri, politicamente foi mais beneficiada com as políticas públicas de 

regionalização, por este motivo os municípios com hospitais polos absorvem sua 

demanda.  
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Capítulo IV 

Discussão 

De acordo com estatísticas de causas externas atendidas no IJF, na 

última década, os atendimentos as vítimas de acidente de motocicletas se destacou 

quando comparadas as demais causas. O aumento desses atendimentos foi de 13,5 

vezes no período de 2000 a 2013 e chegou a superar em 10% os atendimentos 

realizados por perfuração por arma de fogo, perfuração por arma cortante e acidente 

com bicicleta, evidenciado que o Estado do Ceará apresenta uma verdadeira 

epidemia de acidentes por esse tipo de causa. 

Atualmente, o Estado é o quinto colocado em números de indenizações 

pagas por morte no Brasil o primeiro lugar em indenizações por invalidez 

permanente (32%) na região Nordeste (LIDER, 2014).  

Com a crise econômica mundial, o Brasil foi obrigado a incentivar a 

produção industrial e o consumo da população. A solução encontrada foi reduzir a 

alíquota de imposto sobre Produto Industrializados (IPI) para bens duráveis como 

motocicleta. Ressalta-se, que desde de 2005, os veículos automotores, vem 

recebendo incentivos. Por causa desses incentivos e de outros atrativos, as 

motocicletas assumem, atualmente, 48% de toda a frota de veículos no Estado do 

Ceará, sua maior parte encontra-se no interior (GODOY,2010). 

O Estado ocupa também a primeira posição no ranking de frota de 

motocicletas na região Nordeste e a quarta posição no Brasil. Só no ano de 2013, 

foram contabilizadas 101 concessionárias de motocicletas, somente da marca líder 
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no mercado de motos, totalizando 6,58% de todas as vendas do país, perdendo 

somente para São Paulo (17,73%) e Minas Gerais (9,5%) (ABRACILO, 2013). 

Ao considerar os incentivos fiscais, o aumento desordenado das 

revendedoras de motos e a frota de motocicleta no estado tenha-se as condições 

necessárias para a alta morbimortalidade por causa externa no estado.  

Verificou-se que as vítimas atendidas no IJF são na sua maioria jovens do 

sexo masculino, evidenciando padrão similar aos estudos referenciados na literatura. 

Alguns autores têm discutido que os fatores de ordem simbólico-cultural têm 

influenciado esse comportamento.  

De acordo com Bachieri; Barros (2011); Tebaldi; Ferreira (2006), os 

homens tendem a utilizar os veículos como instrumentos para impor medo, mostrar 

suas habilidades ao dirigir e mostra-se superior ao volante em relação ao sexo 

feminino. Assim cometem frenagens bruscas, desrespeitam o limite de velocidade, 

realizam manobras arriscadas e muitas vezes não utilizam equipamentos de 

proteção individual, ou seja, apresentam um comportamento mais violento e 

irresponsável o que resulta num trânsito violento. A imaturidade, audácia, sensação 

de invulnerabilidade são apontados como fatores para maior incidência de acidentes 

no trânsito.  

Aliado a esses comportamentos, habitualmente, os homens são 

apresentados as bebidas alcoólicas e drogas mais facilmente se comparado com as 

mulheres, ficando mais vulnerável a tornarem-se vítimas de acidentes de 

motocicletas, uma vez que dirigem alcoolizados ou sob efeitos de drogas 

(ANDRADE, 2009; PORDEUS,2010). 
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Esse achado demonstra forte componente de gênero, expressando-se 

como importante sinalizador para proposição de ações voltadas às políticas públicas 

de saúde do homem. Os homens apresentam peculiaridades que precisam ser 

melhor discutidas. Quando se trata de sua morbimortalidade ou mesmo da 

prestação do cuidado em saúde, as ações que os acolham têm sido incipientes, 

basta verificar que a política pública voltada à saúde do homem foi lançada apenas 

no ano de 2009 (TEBALDI, 2006). 

É indiscutível que os acidentes de motocicletas ocorrem mais no sexo 

masculino do que no feminino. Porém a amostra estudada revelou crescimento 

significativo de mulheres vítimas de acidentes de motocicleta referenciadas para o 

IJF, no período de 2010 a 2013.  

Segundo Zerbini (2009) para cada mulher atendida no pronto socorro do 

hospital de São Paulo por acidente de motocicleta há outros 12 homens vítimas da 

mesma causa. Neste estudo, para cada mulher atendida no hospital há seis homens 

sendo atendidos pelo mesmo tipo de acidente. Demonstrando uma estatística 

alarmante e o aumento considerável desses acidentes com gênero feminino. 

De acordo com o DETRAN-CE no ano de 2004 somente na capital 

existiam 19.598 mulheres habilitadas para conduzir motocicletas, nas categorias A, 

AB, AC, AD e AE, até março de 2014, esse número chegou a 129.500 mulheres nas 

categorias citadas (DETRAN-CE, 2014). Diante, dessas evidencias, necessita-se de 

mais estudos para responder com mais clareza essa mudança apontada no perfil de 

mulheres vítimas desse tipo de acidente.  

As faixas etárias mais acometidas para esses acidentes foram as 

compreendidas entre 18 a 29 e 30 a 39 anos. Segundo a seguradora Lider, essas 
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faixas etárias são de maior predomínio para pagamento de indenizações de morte e 

invalidez permanente (LIDER, 2014). Observa-se pessoas em idade produtiva 

aposentados precocemente com um índice elevado de vida perdida. Nesse ritmo 

haverá na próxima década muitos pais cuidando das sequelas de seus filhos 

gerados pelo acidente de motocicleta (GOLIAS, 2013; CAIXETA, 2010; SANTOS, 

2008).  

Alguns fatores como adrenalina e o uso da bebida alcoólica impulsionam 

o comportamento de risco no trânsito, atingindo a faixa mais jovem. Quando estão 

em grupos de dois ou mais amigos, o comportamento de risco é intensificado 

(PERKONS, 2007; TEBALDI, FERREIRA, 2006). Com base nessas evidências, as 

agências de seguros cobram um valor diferenciado para os condutores que tem 

idades entre 18 a 35 anos.  

Na amostra estudada, verificou-se que nas faixas etárias acima de 50 

anos, houve aumento no número de pacientes acidentados nos anos de 2010 a 

2013, totalizando 107 pessoas, considerando os quatro anos. Percebe-se que 

pessoas de maior idade estão aderindo o uso das motocicletas como transporte. 

Em conformidade com Conforme Andrade,2009, nos finais de semana 

(sábado e domingo) registram-se proporcionalmente os maiores números de 

acidentes com motocicletas. Em seu estudo com 306 pacientes, referenciados ao 

IJF, 154 pacientes sofreram acidentes no sábado e domingo, 32 na segunda e 39 na 

sexta feira. Neste estudo, não foram diferentes, os índices de acidentes ficaram 

praticamente na mesma proporção. Fato que chama atenção é a segunda feira e a 

sexta feira, possivelmente, reflexo do início do final de semana e de seu fim, em que 
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os acidentes podem ter ocorridos na noite de sexta e na madrugada de segunda-

feira. 

Observou-se o predomínio de pacientes jovens, de 18 a 39 anos, do sexo 

masculino, oriundos do interior do Estado, que sofreram acidente no domingo.  

Acredita-se que esse evento esteja diretamente ligado aos fatores já 

relacionados aos acidentes de motocicletas. No interior, o perfil sociocultural está 

diretamente envolvido, o hábito de consumir bebidas alcoólicas aos finais de 

semana é mais corriqueiro e geralmente este condutor não tem CNH para conduzir 

motocicleta tornando-se uma vítima potencial. 

No domingo os acidentes ocorreram com maior frequência, conforme 

evidenciado em outros estudos. Acredita-se que estes usuários estão chegando de 

festas (VIEIRA, 2011; ANDRADE, 2009; SANTOS, 2008; SADO, 2009; NETA, 2012; 

SILVA, ANDRADE, 2008). 

Quanto aos horários, houve maior número de acidentes período de 00:00-

05:59 minutos nos dias de semana e no final de semana foi no horário das 18:00-

23:59 minutos. Evidenciando que esses acidentes tentem a ocorrer com maiores 

frequências no período da noite e madrugada. Quando considerando os horários de 

pico (07 às 9:30, 11:30 às 13 e 17 às 20), nos dias da semana, o maior quantitativo 

de acidentes foi 7-09:30 e nos finais de semana foi de 11-13:00 h.  

Acredita-se, que no horário matutino os reflexos estão diminuídos, os 

condutores por acordar muito cedo estejam mais dispersos. Neste caso, todos 

sofrem o mesmo desgaste, o motociclista como não tem proteção comparado a um 

carro, sofre os acidentes com mais gravidade, pelo seu corpo ser o para-choque no 

acidente. 
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Em relação aos acidentes em horário de pico no final de semana, 

acredita-se que as vítimas se envolvem em acidentes por consumo de bebidas 

alcoólicas, estarem saindo de almoço com a família e estão mais descontraídas e 

desatentas. 

No horário vespertino para o noturno, as vítimas encontram-se mais 

suscetíveis aos acidentes por estarem estressadas e cansadas pelo dia de trabalho, 

por dirigirem pelos corredores formados ao longo das vias e/ou pelas diversões pós 

trabalho. Ressalta-se que possivelmente, ambos os condutores contribuem para os 

acidentes, a gravidade das lesões e o tempo de permanência.  

Entre a mediana da faixa etária dos acidentados não houve diferença nos 

acidentes de final de semana, em relação ao dia da semana, no horário de 11:30 as 

13 horas, percebe-se uma leve alteração para 31 anos, acredita-se que nesse 

horário as vítimas possam estar realizando trabalho seculares como buscar filhos na 

escola, almoço sem tempo, resolvendo problemas no banco etc. Tais achados estão 

compatíveis com outros estudos (CABRAL, 2011; ANDRADE, 2009; LIBERATTI, 

2003). 

A motocicleta é considerada pelo CTB/97, como um veículo sem 

privilégios, tendo os mesmos direitos e deveres que outros automóveis, não sendo 

autorizado a construção ou elaboração de faixas exclusivas. Percebe-se que em 

alguns lugares da capital existem faixas exclusivas como ciclovia (canteiros) e 

ciclofaixa (ruas) e ônibus, caso qualquer veículo utilize esta faixa, poderá ser 

multado conforme o Art 184/CTB. Além de ilegal, segundo experiência realizada no 

Estado de São Paulo, onde foram colocadas faixas exclusivas para motos, a 

experiência não produziu resultados esperados.  
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Isso acontece porque os motociclistas que utilizavam a faixa eram 

obrigados a diminuir a velocidade pelos constantes engarrafamentos nas 

motofaixas. Esse questionamento surge pelo fato das motocicletas sempre estarem 

realizando ultrapassagem perigosa, em alta velocidade nos corredores formados 

pelos carros, essa proibição estava prevista no Art 56/CTB, a proibição foi vetada 

pela presidente do país, mostrando uma notável característica de personalidade e 

situação sociocultural (DISCUSSÃO, 2012) 

Observou-se, de 2010 a 2013, um elevado percentual de pessoas 

atendidas por acidente de motocicleta residentes de Fortaleza próximo de 84% no 

sexo masculino e quase 4 vezes feminino. Contrapondo-se com o interior que no 

mesmo período houve uma diminuição de atendimentos em ambos os sexos. A 

partir de 2012, considera-se uma mudança no perfil dos acidentados, com maior 

prevalência de pacientes oriundos da capital. Acredita-se que este achado tenha 

vários fatores envolvidos, podendo ser caracterizado pela mudança do padrão 

econômico, aumento da frota de motocicletas e o projeto habilitação na capital. 

Conforme Andrade (2009); Pordeus (2010) estudos realizados no IJF, 

demonstraram um índice elevado de pessoas acidentadas oriundas do interior que 

não possuíam carteira de habilitação para conduzir motocicletas e não utilizavam 

capacete, provocando acidentes mais graves.  

Segundo o DETRAN-CE (2013), no ano de 2010 houve um aumento de 

6,23% (3.006) nas atuações de pessoas que conduziam motocicletas sem a devida 

autorização e 16,27% (7.847) de motoristas que conduziam motocicletas sem o uso 

de capacete. 
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O projeto Carteira de Motorista Popular (16) do governo do Estado em 

2011, é uma resposta aos altos índices de motociclistas sem CNH na capital e 

interior e objetiva diminuir os índices dos acidentes e a gravidade com este tipo de 

veículo. Já em 2013, houve redução significante nas infrações de trânsito por 

condutores que dirigiam sem CNH (125%) (DETRAN-CE, 2013). 

O tempo de permanência hospitalar está geralmente ligado à gravidade 

do acidente, às condições físicas do paciente, a abordagem inicial e infecções pós-

traumas. A maior predominância foi de pessoas com até sete dias de internação, 

sendo encontrado também em outros estudos (ANDRADE, 2009; KOIZUMI, 1992; 

MIELONE, MELLO JORGE, 2008). Vale ressaltar que quase 50% da amostra 

necessitou ficar após sete dias de internação. A média estimada de internação foi de 

13,2 dias, de 2010 à 2013.  

Essa média de internação é considerada muito alta, dependendo do 

procedimento o paciente poderá ficar no prazo máximo de 5 dias. Segundo o 

SIGTAP-DATA SUS, um procedimento cirúrgico para tratamento de fratura tibial 

(diáfise), o IJF, receberia conforme tabela de agosto de 2014, o valor de R$ 846,36, 

sendo serviços hospitalares R$ 631,25 e serviços do profissional R$ 215,11, com 

tempo máximo de internação por até 7 dias. O SUS paga em média por internação 

(paciente e acompanhante) de R$ 150,00 a 250,00 reais. Se o paciente por algum 

motivo ultrapassou o limite máximo estipulado pelo SIGTAP, o hospital só recebe em 

média R$ 30 reais por dia ultrapassado, neste caso o hospital poderá ter um prejuízo 

de quase R$ 900,00. Dentre os fatores do elevado tempo de permanência, acredita-

                                                           
16

 Conforme a lei do programa (Lei 14288), o governo do Estado do Ceará, por intermédio do 
DETRAN-CE lançou o Programa Popular de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação 
Profissional de Condutores de Veículos Automotores. Este programa tem a finalidade de possibilitar o 
acesso das pessoas de baixo poder aquisitivo, gratuitamente, à obtenção da primeira Carteira 
Nacional de Habilitação – CNH (DETRAN-CE, 2014). 
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se que seja a espera para realização ou resultados de exames; espera para 

realização de cirurgias; infecção hospitalar; complicações gerais na internação; 

exames vencidos, dentre outros. 

Em comparação aos anos estudados constatou uma diminuição 

significativa no tempo de permanência entre os anos de 2012 e 2013. Um dos 

fatores que pode estar contribuindo para a diminuição do número de dias de 

internação é o projeto SOS Emergência. Instituído pelo governo federal, juntamente 

com o Estado, municípios e gestores hospitalares, implementado no dia 17/12/2011, 

o projeto visa diminuir a superlotação dos hospitais, tendo como meta a redução do 

tempo de permanência dos pacientes atendidos, priorizando o atendimento por 

critério de risco. O SOS Emergência visa como prioridade agilizar os procedimentos 

necessários (exames, pareceres, transferências de pacientes que não se encaixam 

no perfil do hospital) para que a vítima permaneça o menor tempo possível nos 

corredores do IJF.  

O projeto funciona articulado com Serviço de Atendimento Médico de 

Urgência (SAMU), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Salas de estabilização, 

serviços de atenção Básica e melhor em casa, todos compondo a Rede de Saúde 

“Toda Hora”. Atualmente, mais de R$ 6 milhões já foram investidos para a compra 

de equipamentos, ampliação e qualificação da assistência da emergência. (BRASIL, 

2014). 

Uma das providências do SOS Emergências diz respeito à rede de 

hospitais de retaguarda, são hospitais privados ou filantrópicos que realizaram o 

credenciamento com o SUS para atenderem às necessidades e/ou demandas de 

saúde conforme suas especialidades. Os hospitais que fazem parte deste projeto na 
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Capital são: Pronto Socorro dos Acidentados (PSA), Santa Casa de Misericórdia, 

Hospital Memorial Batista, Hospital Fernandes Távora e Hospital da Mulher. As 

vagas são oferecidas conforme a disponibilidade dos hospitais alcançando à média 

de 130 vagas diárias. Quanto a mudança na procedência de pacientes admitidos no 

hospital, acredita-se que tenha relação com a organização e integração das ações e 

serviços de saúde de forma regionalizada, no qual hospitais polos para trauma, além 

do IJF, são referenciados por macrorregiões.  

Considerando a amostra, em relação ao valor máximo dos custos diretos 

pago em utilização de OPME, notou-se que os acidentados são homens, oriundos 

do interior, na faixa etária de 18 a 39 anos, que sofreram o acidente no domingo, 

entre os horários de 18 – 23:59 minutos. O ano de 2012, representou o maior valor 

gasto com este tipo de material, seguido do ano de 2013.  

A mediana, os anos de 2010 e 2011, foram superiores se comparados 

aos anos de 2012 e 2013, mostrando a redução nos custos com este tipo de 

material. O sexo masculino obteve o maior valor gasto com este tipo de material, a 

mediana de R$ 578,67. Em relação a faixa etária, de 18 a 29 anos, obteve a maior 

predominância com 122 casos, seguida com a faixa etária de 30 a 39 anos. 

Conforme amostra, acredita-se que no final de semana, acontecem os acidentes 

mais graves por obter os maiores valores, sendo o horário de 06:00 às 11:59 h, no 

domingo e o valor pago de R$ 8.510,00. 

Segundo Bahten (2003), o custo médio por tratamento de acidente de 

motocicleta com 185 pacientes no Estado de São Paulo foi de R$ 1.458,00 (US$ 

600,30), o maior tempo de permanência foi de 57 dias e o menor de um dia, o maior 
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custo foi de R$ 6.614,46 ($ 2.722,02) e o menor de R$ 52,05 ($ 21,42), este estudo 

serviu de base para nossa pesquisa. 

Segundo Golias, 2013, em sua amostra, o custo médio de internação 

ficou em R$ 1.321,00, por paciente atendido pelo SUS em Paranavaí-PR no ano de 

2007. 

Melione e Mello Jorge, 2008, mensuraram os gastos diretos do SUS com 

internações por causas externas em São José dos Campos, os acidentes terrestres 

foram a principal causa de internação e responsáveis pelo maior gasto médio por 

internação R$ 614,63.  

Ao se comparar os anos estudados, com os demais estudos, a tabela da 

SIH/SUS, tem valores aproximados com os anos anteriores. Torna-se notório a 

defasagem dos valores pagos pela tabela aos hospitais públicos e privados 

conveniados que realizam este atendimento. Por este motivo alguns hospitais de 

referência no Estado do Ceará, solicitaram o cancelamento dos contratos, preferindo 

atuar como hospital com fim lucrativo. 

No ano de 2010, o Plano Diretor de Regionalização (2006) prevalecia 

para a divisão das Macrorregiões de Saúde do Estado e contava com apenas 3 

macrorregiões de Saúde sendo Fortaleza, Sobral e Cariri. Em 2011, foi pactuado um 

novo desenho de Macrorregião da Saúde incluindo o Sertão Central. Atualmente, a 

macrorregião do Sertão Central, ainda refere paciente para o IJF por estar sendo 

construído um hospital polo em Quixeramobim que servirá como hospital norteador 

para aquela região (PDR 2011; Resolução nº 194/2011-CIB/CE). 

Verifica-se maiores números de encaminhamentos de vítima de acidente 

de motocicleta pela Macrorregião de Saúde de Fortaleza, seguida pelo Sertão 
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Central. Acredita-se que essa predominância seja pelo número da população 

residente nesta macrorregião (4.933.174) compondo mais de 50% do Estado. A 

macrorregião de Saúde Sertão Central, não disponibiliza hospital polo de Alta 

Complexidade (AC) para atendimentos de pacientes graves que necessitem de 

neurocirurgia, tendo como referencia o IJF. No detalhamento dos encaminhamentos 

por macrorregiões, observa-se que a primeira Macrorregião de Saúde é responsavel 

por cerca de 81,5% dos encaminhamentos presentes na amostra de estudo e o 

Sertão Central por 11%.  

Observa-se, nos ultimos quatro anos, municípios que não referenciaram 

pacientes vítimas de motocicleta para o IJF. Evidencia que as Macrorregiões de 

saúde Norte e Cariri referenciaram um número menor de pacientes para o IJF. Isso 

acontece pela pactuação no PDR 2011, os hospitais polos de referência a Alta 

Complexidade na Região Norte são: 1. Hospital Santa casa de Misericórdia de 

Sobral, 2. Hospital Regional do Norte (HRN).  

A Região de Saúde Norte, até janeiro de 2013, somente contava com o 

Hospital Santa Casa de Misericórdia, tendo que suprir a necessidade de 60 

municípios adjacentes. Desta forma, aparece no mapa com o envio de quase o 

dobro de referenciamentos ao IJF.  

A região de Saúde do Cariri, sempre foi uma área territorial onde se 

identificava a maior capacidade de oferta de saúde do Estado. Com a 

regionalização, feito através da Port. 7508, os COAP, começaram a realizar maiores 

investimentos na saúde em área pública e privada mediante a contrato estabelecido.  

A Região Sul do estado sempre foi muito favorecida com essas políticas 

de investimentos, como por exemplo o Hospital Manuel de Abreu, localizado no 
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Crato e classificado como Alta Complexidade (AC). Essa instituição recebeu 

incentivo público para realizar compras de equipamentos e estruturação. 

Infelizmente, após abertura do Hospital do Cariri, veio a fechar suas portas. 

Encontramos outros hospitais privados equipados e estruturados para receber 

pacientes com o perfil do IJF.  

No município do Crato, encontra-se o hospital São Raimundo, Barbalha o 

Hospital Santo Antônio e Juazeiro do Norte o Hospital Regional do Cariri, todos com 

perfil de Alta Complexidade, podendo absorver pacientes do perfil do IJF. Na região 

existiam outros, mas, pela defasagem dos pagamentos desvincularam os contratos 

com o SUS, como por exemplo o Hospital de Fraturas em Juazeiro do Norte e 

Hospital Santa Inácio. Encontra-se hospitais de Média Complexidade de níveis 2 e 3 

em Brejo santo, o Hospital Geral, Icó, o Hospital Regional Deputado Oriel Guimarães 

Nunes, Iguatu, o Hospital Regional e Juazeiro do Norte o Hospital São Lucas.  

Acredita-se que os municípios que referenciaram da região Norte e Sul, 

pacientes ao IJF, de 2010 a 2013, no momento do envio estavam passando por 

algum percalço no atendimento, desta forma, o referenciamento tornou-se inevitável. 

Nos últimos quatro anos, elevou-se os atendimentos de pacientes com 

traumatismos causados por acidentes de motocicletas advindos do município de 

Fortaleza. O crescimento merece atenção, 52% da amostra foram de pessoas 

oriundas da capital.  

Para esta referência, é importante considerar as pactuações 

determinadas no atual PDR 2011, que visa um conjunto de ações para definir os 

hospitais polos de cada Região de saúde, dente elas visa as condições da malha 

viária para o transporte rápido do paciente e a utilização de protocolos básicos de 
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atendimento previstos na portaria 2.048/GM (17), que visam diminuírem os agravos 

ao preconizar os equipamentos de atendimento pré-hospitalar, as unidades de 

transporte, as medicações e a equipe envolvida no atendimento (SIMÕES, 2012; 

SILVA,2009). 

O atendimento pré-hospitalar(18) tem a finalidade de manter 

hemodinamicamente as vítimas que necessitam serem transportadas para hospitais 

de referência. Nesse contexto, o transporte e qualidade do atendimento pré-

hospitalar deve ser encarado como prioridade em razão da gravidade e 

complexidade desse tipo de acidente, devendo ocorrer em unidade do tipo D(19) 

(MARQUES, 2011). 

Na prática, ao referenciarem seus pacientes para a capital (IJF), alguns 

municípios não utilizam de protocolos básicos para esse tipo de transporte e as 

ambulâncias encontram-se em mau estado de conservação 

Embora o SAMU tenha propiciado grande avanço na área do Atendimento 

Pré Hospitalar, contando com equipe especializada para o primeiro atendimento às 

vítimas, ainda há cerca de 56 % de municípios não assistidos por esses serviços.  

Acredita-se que dentre todos os fatores já relacionados para aquisição de 

um veículo e em especial uma motocicleta exista a personalidade inata do seu 

comprador. Ao adquirir um carro, levasse em conta a cor, velocidade, itens 

disponibilizados e quantos meses de pagamento. Isso quer dizer que o item de 

                                                           
17

 Regulamentos técnico dos Sistemas estaduais de Urgências e Emergências, estabelecidos por 
intermédio de Portaria. Define a organização estrutural e funcional, dos sistemas, bem como a 
responsabilidade das três esferas gestoras da Saúde Pública, refletindo as recomendações da 
NOAS-SUS 01/02. 
18

 Atendimentos pré-hospitalar: é toda assistência prestada ao paciente que antecede a chegada no 
âmbito hospitalar. 
19

 TIPO D– Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que 
necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários 
para esta função. 
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segurança nem sempre é lembrado na hora de sua aquisição. Nessa visão, a 

motocicleta sempre será um veículo que oferece menor custo e menor segurança 

para o seu comprador, isso quer dizer que se o comprador tem uma personalidade 

mais agressiva estará mais suscetível aos riscos encontrados neste meio de 

transporte.  

Cada indivíduo tem uma experiência diferente de vida, cultura, ideais e 

valores, que carrega para o trânsito, e influi notoriamente na sua forma de conduzir. 

O seu comportamento muda de acordo com suas necessidades, com as condições 

apresentadas no dia. A tendência é colocar o Eu sempre na frente, medos, 

sensibilidade, anseios, ideais, as características pessoais estão condicionadas ao 

condutor. A necessidade de ganhar tempo atribuída neste século, é fielmente 

relatada na potência dos motores de nossos veículos. A palavra bom senso, quase 

sempre é ignorada pela agressividade no trânsito.  

Por estes motivos, entender o trânsito se torna tão difícil, a imprudência e 

a irresponsabilidade com que alguns motoristas conduzem os seus veículos fazem 

com que o trânsito represente um problema de saúde pública. Dificilmente poderá 

avaliar os perigos de um veículo se não estudar o comportamento do indivíduo.  
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Conclusão 

A predominância do sexo masculino para acidentes de motocicleta se 

tornou evidente em todos os anos estudados. A faixa etária mais acometida foi de 18 

a 29 anos, porém houve um aumento significativo no quantitativo de acidentes na 

faixa etária >50 anos.  

O sexo masculino revelou-se como importante variável para análise da 

gravidade dos acidentes gerando maiores custos e permanecendo maior tempo 

hospitalizados. De igual modo, verificou-se que os maiores custos com OPME foram 

com pacientes deste sexo, em alguns casos os custos com este tipo de material 

superaram os custos no tratamento médico assistencial. 

Os acidentes ocorridos no final de semana geraram maiores custos 

tratamento hospitalar. O horário de maior ocorrência desses acidentes nos dias de 

semana foi de 00-05:59 minutos e no final de semana no período de 18- 23:59 

minutos. 

Importante criar incentivos para aquisição de materiais de proteção 

individuais (capacete, jaquetas, joelheiras e cotoveleiras, protetores cervical, torácico 

e lombar). A aquisição desses equipamentos para o usuário de motocicletas torna-

se um valor considerável que pode chegar a 15% do valor de uma motocicleta 

popular de 125cc. 

Em relação a pactuação do PDR, amostra revelou que a primeira 

Macrorregião e terceira Macrorregião tem referenciado a maior quantidade de 

vítimas de acidente de motocicletas ao IJF. Porém evidencia-se, que as 
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Macrorregiões (Sobral e Cariri), tem referenciado pouco pacientes ao IJF, mesmo 

tendo condições de absorção destes pacientes. 

Importante criar mais políticas educativas, os esforços que o Estado vem 

tomando com o projeto Lego nas escolas é formidável, mas, deve abranger todas as 

escolas do Estado. Somente com educação de base, podemos diminuir os números 

expressivos na morbimortalidade que causa um dano irreparável para o bem estar 

social e o desgaste intrínseco nas finanças.  

Porque ao se acidentar a vítima perde o convívio direto com a sociedade, 

representando perda de produção por geralmente ser um adulto jovem. O Estado 

disponibilize mais cursos de capacitação ou direção defensiva aos seus usuários e 

proibir a venda de motocicletas a pessoas que não portarem a CNH, o esforço do 

Estado deve ser contínuo, incansável para que possa proteger a nossa sociedade 

desta violência.  
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LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

Trabalhar com dados secundários existem algumas limitações, requer 

disponibilidade de tempo e paciência na leitura dos prontuários. Percebeu-se em 

nosso estudo que se torna imprescindível que administração do hospital tenha maior 

observância com o cuidado dos prontuários, aos quais asseguram as informações 

básicas e primordiais do paciente e para análise de informação do perfil dos 

atendimentos hospitalares com vista na melhoria da qualidade.  

O primeiro atendimento é de suma relevância, o seu preenchimento 

possibilitará uma melhor exploração no diagnóstico e futuros achados. 

Necessita-se de mais profissionais envolvidos com o cuidado dos 

prontuários, ter a observância na hora do banho não deixarem os prontuários 

molhados, criar uma cultura de entender que o prontuário é fundamental para a 

recuperação dos pacientes, bem como a assistência.  

O preenchimento do prontuário, requer atenção e pessoas 

comprometidas, prontuários são ferramentas de coletas de dados tais como: perfil 

social, anamnese, o julgamento clínico de enfermagem, as anotações dos gastos 

com o paciente, para que os profissionais auditores possam evoluir para futuras 

cobranças.  

Os gestores públicos apliquem métodos de custeio para obterem 

melhores resultados e diminuírem os custos. No Estado do Ceará, existem vários 

desafios a serem conquistados pelos gestores públicos, para uma atenção de 

qualidade e um atendimento mais humanizado.  
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Necessita de mais estudos voltados para identificar o aumento 

significativo dos acidentes de motocicletas envolvendo mulheres, no estudo, 

observou-se uma deficiência em conhecer se essas mulheres eram motoristas ou 

garupeiras, podendo ser uma variável expressiva para análise futuras. 

Necessita a criação de campanhas educativas no trânsito e/ou estratégias 

aos municípios que mais referenciaram acidentados ao IJF, para diminuir esta 

violência.  

Verifica-se para o cumprimento e a eficácia das Leis vigentes torna-se 

imprescindível o respeito ao dirigir, a fiscalização cumpra o seu papel na sociedade, 

assim poderá amenizar os acidentes que cresce a cada dia. 
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a. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS. 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

Pesquisador: ANTONIO CARLOS FERREIRA LINHARES 

Parecer CEP IJF: 441.349, 30/10/2013. 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS SAME IJF 

ANO:___________ 

AIH: 

Prontuário: 

Paciente (Iniciais): 

Idade: 

Sexo: 

Cor (Etnia): 

Estado civil: 

Município: 

Data da admissão: 

Alta Hospitalar: 

Tempo de permanência: 

Valor de OPME: 

Valor total – OPME: 

Semana do Acidente: 

Hora do acidente: 
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Observações: 

b. PARECER CONSUBSTANCIADO 
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ANEXO 

 

 

MAPA DO DESENHO DA REGIONALIZAÇÃO DAS QUATRO MACRORREGIÕES DE 

SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. (PDR, 2011) 

 

 

 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Estratégia Econômica do Ceará (2012) 


