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Situação epidemiológica

Estudos nacionais 

- poucos, populações restritas, descritivos, de casuística...

- a maioria não apresenta dados sobre a relação com o 
trabalho ou da distribuição por ocupação (CBO) ou ramo 
de atividade. 



Entre os casos predominam...
• Homens (85% – 95%)

• Faixa etária (20 – 35 anos)

• 60% a 75% sofreram algum tipo de lesão (principalmente de
membros inferiores)

• Não habilitados (sem CNH) (20% a 60%)

• Não usavam capacete (20% - 40%), especialmente em cidades do 
interior 



Ocupações mais pesquisadas

1º) Mototaxistas
• Pior qualidade de vida (SANCHEZ et al., 2019; SILVA et al., 2018; TEIXEIRA et al., 2015)

• Atividade física insuficiente e alta demanda psicológica (TEIXEIRA et al., 2019)

• Alta incidência de acidentes (AMORIM et al., 2012)

• Alta prevalência de sintomas osteomusculares (SANTOS et al., 2014)

2º) Motofretistas 
• Alta prevalência de transtornos mentais (KIELING et al., 2011) 



Acidentes de transporte terrestre

• São a principal causa de mortes por causas externas no Brasil.

• Os que envolvem motocicletas são os mais comuns e mais graves.

• Correspondem a 30% dos óbitos e mais da metade (55%)

das internações por trauma no país.

(Brasil, 2017)



Se motos são perigosas por que são tão utilizadas?

• Baixo custo e alta mobilidade urbana
• Uso como meio de transporte e instrumento de trabalho

• Alto risco de acidentes graves
• ...de incapacidade e recuperação prolongada

• Grandes cargas  e  custos para serviços de saúde
• ...previdência social, além de alto impacto social e humano



Estudo PISAT, 2020

www.ccvisat.ufba.br



N=121.124

Acidentes de Trabalho

N=3.692 (3%)

32% Produção de bens e
serviços industriais

22% Serviços e comércio

13% Agropecuária, florestais,
pesca, aquicultura

45% 25–39 anos

89% homens

Fonte de dados: SIM

Acidentes Fatais de Transporte 
com Motos, 2007-2018 (SIM)



No. de óbitos 
N=3.692

Letalidade

2007          N=179 

2018         N=331

85%

No. de registros 
de motocicletas

Fonte: SIM Fonte: SINAN Fonte: DENATRAN 

2007     17%

2018      3%

2007      11 mi

2018       26 mi

136%

Acidentes de Trabalho com Motos (2007-2018)



Acidentes de Trabalho Não-Fatais 
com Motocicletas



No. de Acidentes de Trabalho Não-Fatais 
com Moto, 2007-2018 (SINAN)

N=75.441

Mulheres: aumento de 2.900%Aumento 
de 11 x

2007      - 848 casos

2018    - 10.486 casos

Homens: aumento de 1.000% 

Evolução Temporal



N=75.441

Formal
N=49.232 (71%)

Informal
N=20.165 (29%)

Típicos 
16%

Típicos 
24%

Trajeto 
84%

Trajeto 
76%

Acidentes de Trabalho Não-Fatais com Moto 
2007-2018 (SINAN)

Tipo de Vínculo de Trabalho e do Acidente de Trabalho



Acidentes de Trabalho Não-Fatais com Moto 
2007-2018 (SINAN)

Grupo ocupacional





Lacunas do Conhecimento - Problemas

Faltam registros ou há má qualidade do preenchimento  dos           
campos “relação com o trabalho” e ocupação no SIM.

Há pouca valorização da investigação e reconhecimento 
do nexo ocupacional.

O SINAN está afetado por grande subregistro, especialmente de 
casos de trabalhadores informais. 



Lacunas do Conhecimento - Problemas

Falta de dados de qualidade da ocupação e ramo de atividade     
(focos comuns de políticas de prevenção) – por ex., agricultura;

Análises continuadas de indicadores de gravidade, mortalidade 
e incidência, com ampla divulgação e debate de formuladores 
de políticas, trabalhadores, fabricantes etc.



Perspectivas

URGENTE – Há um verdadeiro genocídio 
• São trabalhadores em sua maioria pobres, negros, jovens e    

destituídos de proteção social (vínculos informais).

• São dezenas de milhares de jovens que ocupam enfermarias
de hospitais, especialmente do SUS, e requerem longos
tratamentos e reabilitação.

Prevenção de Acidentes de 
Trabalho com Moto



Perspectivas

LIMITES – Ambiguidade   

• A prevenção implicaria no uso de outros meios de transporte,    
mais seguros, todavia mais caros e de menor mobilidade.

Prevenção de Acidentes de 
Trabalho com Moto
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