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Introdução: Em função do seu parque industrial, a RMVA vem apresentando
crescimento populacional e do tráfego urbano. Estimativas da Polícia Rodoviária
Federal indicam que 60 mil veículos utilizam a malha rodoviária local. A condição de
risco é agravada pela configuração e manutenção precária da BR 381, apontada pelo
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) como uma das perigosas do Brasil.
A motocicleta é utilizada no deslocamento da casa para o serviço ou vice-versa ou
mesmo como equipamento de trabalho. Neste contexto, é importante sistematizar
análises estatísticas relacionadas com a ocorrência de acidentes visando fomentar
políticas públicas de segurança. 
 Objetivo: O estudo teve como objetivo levantar o número de acidentes de trabalho
envolvendo motocicletas na Região Metropolitana do Vale do Aço e os impactos
causados pelos sinistros ao meio ambiente e a saúde dos condutores. Metodologia:
Foram obtidas informações sobre os acidentes no trajeto da casa para o serviço e
vice-versa envolvendo motocicletas, mantendo como base de dados para análise os
sinistros ocorridos no período de janeiro/2009 a dezembro/2010 na RMVA, o
levantamento foi realizado junto ao Centro de Referência e Atenção à Saúde do
Trabalhador (CEREST), através das Comunicações de Acidentes de Trabalho
(CAT’s). Durante a tabulação dos dados, foram registrados os acidentes por cidade,
bem como os tipos de lesões sofridos por cada condutor. Resultados: Constatou-se a
ocorrência de 35 e 80 acidentes do trabalho com uso de motocicleta respectivamente
em 2009 e 2010. O uso das motocicletas foi justificado pelo preço acessível e
facilidade de circulação. Observou-se que 82,5 e 94,3% dos sinistros ocorreram em
Ipatinga, MG. Identificou-se que a cidade apresentava o maior número de
trabalhadores ativos em comparação com os demais municípios da RMVA. Em todos
os eventos foram detectadas a ocorrência de passivos ambientais e lesões graves à
saúde dos condutores. As partes do corpo atingidas são as mais diversas, podendo ser
citados, os membros inferiores, cabeça, lesões múltiplas, membros superiores, dorso e
face.   Conclusão: Para diminuição dos passivos causados pelos acidentes com
motocicletas são necessários investimentos para melhoria da segurança nas malhas
rodoviárias urbanas, qualificação de profissionais, sistemas eficazes para
monitoramento do fluxo de veículos, bem como ações de educação ambiental e de
trânsito. 
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