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Introdução: O acidente de transito é a nona causa de morte no mundo e a segunda causa
de óbito até os 29 anos, principalmente de homens, comprometendo de 1 a 2% do Produto
Interno Bruto. Dentre as muitas causas dos acidentes de transito, o Ministério da Saúde, em
2008, atribuiu que 93% estão relacionados a fatores humanos, frequentemente associados à
imprudência, negligência e excesso de confiança. Objetivos: Realizar uma análise do perfil
epidemiológico de vítimas de acidente de trânsito em uma Unidade de Pronto Atendimento de
São José do Rio Preto. Material e Métodos: Trata-se de um estudo de análise documental,
descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada na
Unidade de Pronto Atendimento da Região Norte de São José do Rio Preto. Foram analisados
84 boletins de atendimentos de pacientes encaminhados à sala de emergência, no período de
agosto a dezembro de 2014. Resultados: Os resultados obtidos demonstraram que, 73,8%
(62) pertenciam ao sexo masculino e 26,19% (22) ao sexo feminino. O maior número de
boletins de atendimento correspondeu a indivíduos entre 11 e 30 anos (69,04%; 58). Quanto
aos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito, 84,52% (61) estavam relacionados a motos,
9,53% (10) a bicicletas, 3,57% (8) a carros e 2,38% (2) a pedestres. Entretanto, a ingestão de
bebida alcoólica somente foi relatada em 14,08% dos atendimentos de pacientes envolvidos
em acidentes de trânsito com motos. Conclusão: Concluímos que a identificação da população
vítima de acidente de trânsito, fornece parâmetros para organizar e estruturar o atendimento,
visando a qualidade e resolutividade da assistência, estabelecendo prioridades entre a demanda
de pacientes e os recursos disponíveis para atender suas necessidades.
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