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Objetivo: Trata-se de um estudo que tem por objetivo caracterizar os acidentes de
trânsito envolvendo veículos a motor e delimitar o perfil das vítimas desses eventos
traumáticos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa retrospectiva com abordagem quantitativa, do
tipo descritiva, onde foram analisadas 5.854 fichas de regulação médica de vítimas
atendidas pelo SAMU Ipatinga no período de julho a dezembro de 2008. Como critério
de seleção da amostra, foram utilizados as fichas do período citado acima relacionadas
a acidentes de trânsito que envolvessem veículos a motor, totalizando 1.160 fichas.
Das informações contidas nas fichas de regulação foram verificados os seguintes itens:
gênero, idade, horário, local da ocorrência, mecanismo de trauma, tipos de lesões
ocorridas e as regiões corpóreas acometidas. Os dados coletados foram quantificados e
examinados. Resultados: Em Ipatinga, nos atendimentos prestados às vítimas de
acidentes de trânsito, identificou-se que sua grande maioria foram de indivíduos do
gênero masculino, atingindo um número de 875 (75%) da amostra. A faixa etária de
maior incidência variou de 21 a 30 anos com 490 (42%) dos atendimentos. O bairro de
maior prevalência em acidentes de trânsito no município foi o Bethânia com 96 (8%),
sendo que o maior contingente de casos foram atendidos no plantão noturno, de 18
horas às 21 horas, com 286 (25%) dos casos. Quanto ao mecanismo de lesões, os
acidentes de motocicleta lideram o ranking dos tipos de acidentes que envolvam
veículos a motor com 387 (33%) das ocorrências. Tendo como base as regiões do
corpo e as categorias de mecanismo de lesões consideradas nas fichas de regulação
médica do SAMU, os membros inferiores destacam-se como a região de maiores
agravos nos acidentes de trânsito, sendo responsável por um total de 618 (38%) lesões
nesta área corporal. A escoriação foi o tipo de lesão de maior prevalência, com 334
(54%).  Conclusão: Os resultados alcançados evidenciaram uma prevalência de vítimas
de acidentes de trânsito entre adultos jovens do gênero masculino e economicamente
ativos. A caracterização dessas vítimas, bem como os mecanismos de trauma e tipos de
lesões apresentadas, proporcionam subsídios para criar e reforçar estratégias de
prevenção, educação e conscientização no trânsito.
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