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 Introdução. A motocicleta vem se destacando como o meio de transporte mais envolvido nos acidentes de trân-
sito, levando a altos índices de morbimortalidade. A Organização Mundial da Saúde acredita que no ano de 2020 os 
acidentes de trânsito serão a segunda causa de mortes prematuras no país. Objetivo. Caracterizar as vítimas e as 
lesões decorrentes de trauma por acidente de motocicleta atendido Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena - HEETSHL. Método. O estudo foi de caráter transversal do tipo descritivo, com uma amostra 
obtida por acessibilidade, sendo composta por 53 participantes, os quais foram internados nas enfermarias no HEET-
SHL, vítimas de acidente de motocicleta, no período de 10 de agosto/2015 a 10 de março/2016. O projeto de pesquisa 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HULW/UFPB. A análise estatística dos dados foi realizada por meio 
de estatística descritiva, utilizando-se o programa Microsoft Excel, versão 2010, tendo sido levantadas as frequências 
das variáveis estudadas, as médias e os desvios padrões. Resultados. Os resultados do estudo mostraram que 53 
sujeitos foram entrevistados no HEETSHL por acidente de moto. Destes, 44 pessoas (83,0%) conduziam a motocicleta 
durante o acidente e, apenas, 9 (17,0%) eram passageiros. A faixa etária entre 15 a 35 anos foi a mais acometida (n=37), 
correspondendo a 69,8% da amostra. Predominantemente, 88,7%, dos acidentados eram do gênero masculino. Em 
relação à situação ocupacional, a maior prevalência foi de ativos (77,3%). Mais da metade dos participantes do estudo 
(50,9%) possuíam o segundo grau completo. A renda familiar per caput ≥ 2 salários mínimos foi encontrada, apenas, 
em 5 indivíduos (9,4%). Em relação à localização da injúria, a região mais lesionada foi a dos membros e da cavidade 
pélvica (81,1%). As fraturas (77,4%) e as lesões superfície externa como abrasão, contusão e laceração (69,8%) foram 
as mais frequentes em acidentados por motocicleta de acordo com a Escala CAIS 85, seguida por inconsciência após o 
acidente (24,5%). De acordo com o ISS, a gravidade das lesões foi do tipo leve (79,2%), seguido do moderado (15,1%) 
e grave (5,7%). As lesões classificadas como de grave intensidade foram observadas, apenas, no gênero masculino. 
Conclusão. A redução da morbimortalidade de acidentados de motocicleta depende da adoção de medidas preven-
tivas, destacando-se a direção defensiva e uma legislação mais rigorosa, além de se assegurar ao acidentado toda a 
assistência necessária, seja na fase pré-hospitalar, hospitalar ou de reabilitação.
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