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Os acidentes de trânsito representam grave problema de saúde pública, sobressaindo 
dentre as causas externas devido à grande quantidade de vítimas que são acometidas 
diariamente.  Entretanto, muitos destes acidentes de trânsito também se enquadram em 
acidentes de trabalho, uma vez que estes indivíduos podem estar no percurso entre o 
trabalho e a residência (acidentes de trajeto) ou desenvolvendo sua atividade laboral 
(acidentes típicos). Assim, este trabalho objetivou identificar o perfil epidemiológico dos 
acidentes de transportes terrestres relacionados ao trabalho (ATTRT) ocorridos em 
Pernambuco em 2015. Para isso foram coletados dados provenientes de 21 Unidades 
Sentinelas de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre (USIATT), segundo 
principais variáveis. Ao todo foram identificados 5.477 ATTRT, que representaram 12,8% 
do total de acidentes registrados. Quanto ao perfil da vítima, a maioria era do sexo 
masculino (86%) e a principal faixa etária acometida possuía entre 20 e 29 anos (36,1%), 
seguida pela faixa 30 a 39 anos (30,2%).Nos dados referentes ao acidente, 80,2% 
envolveram motocicletas e em 81,8% dos casos a vítima era o condutor. Em relação a 
ocupação, 5,8% eram produtores agrícolas, entretanto este campo encontrava-se sem 
informação em mais da metade dos casos (55,4%). Quanto aos atos inseguros, em 86,3% 
dos acidentes com motocicleta a vítima utilizava capacete e 85,2% não fizeram uso de 
bebida alcoólica. A partir do exposto, pode-se evidenciar a importante vulnerabilidade dos 
homens diante deste agravo, além da grande representatividade no acometimento de 
adultos jovens, em idade produtiva, que pode sugerir importante comprometimento da 
força laboral no estado. Além disso, destaca-se que um baixo percentual de atos 
inseguros, o que pode sugerir que estes dados são consequência dos programas de 
vigilância e educação no trânsito desenvolvidos no estado, ou que, por estas vítimas 
estarem a serviço, tais medidas de proteção foram mais adotadas.  
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