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Resumo
Os estudos sobre causas externas, embora escassos, revelam que os acidentes de 

trânsito ocupam os primeiros lugares nas estatísticas de morbimortalidade em âmbito nacional. 
O objetivo deste artigo é analisar a evolução temporal da morbidade por acidentes de trânsito 
no município de Feira de Santana, Bahia, no período de 1998 a 2007. Este é um estudo 
epidemiológico descritivo, utilizando dados do Sistema de informações Hospitalares (SiH) do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Os resultados apontaram o registro de 2.761 internações nos 
hospitais do município no período de estudo, tendo como causa os acidentes de trânsito. As taxas 
de morbidade foram mais elevadas em 1999, com 85,0 internações por 100.000 habitantes. A 
população masculina foi a mais atingida para todos os anos de estudo; a razão entre os sexos 
obteve maior valor (5,9) no ano de 2005. A faixa etária mais acometida foi a de 20 a 49 anos (média 
de internações: 56/100.000 habitantes). Conclui-se que é necessária a adoção de intervenções 
amplas para reduzir e prevenir estes acidentes, principalmente nos grupos mais vitimados.

palavras-chave: Violência. Acidentes de trânsito. Morbidade. internações hospitalares.

tEMpORAL EVOLUtiOn OF MORBiditY BY tRAFFiC ACCidEntS in FEiRA dE SAntAnA, 
BAHiA, FROM 1998 tO 2007

Abstract
Studies on external causes, although scarce, show that traffic accidents occupy the 

first places in morbidity and mortality statistics at the national level. the aim of this paper is to 
analyze the temporal evolution of morbidity by traffic accidents in Feira de Santana, Bahia from 
1998 to 2007.this is a descriptive epidemiological study, using data from Hospital information 

a Universidade Estadual de Feira de Santana. Bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), 
Núcleo de Epidemiologia (NEPI). 
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System from Brazilian public Health System (SiH / SUS). in this period, 2,761 admissions 
related to traffic accidents were recorded in local. Morbidity rates were higher in 1999, with 
85.0 admissions per 100,000 inhabitants. Males were mostly affected in all years investigated, 
the ratio between the genres being greater (5.9) in 2005. the age group 20-49 years old 
was the most affected (mean hospitalizations: 56/100,000 inhabitants). it was concluded 
that is necessary more research about the subject and adoption of broad interventions, 
aiming to reduce and to prevent these accidents, especially in the most affected groups. 

Key words: Violence. traffic accidents. Morbidity. Hospital admissions.

EVOLUCiÓn tEMpORAL dE LA MORBiLidAd pOR ACCidEntES dE tRÁnSitO, dE 1998 
A 2007, En LA CiUdAd dE FEiRA dE SAntAnA, BAHiA

Resumen 
Los estudios sobre causas externas, aunque escasos, demuestran que los 

accidentes de tránsito ocupan los primeros lugares en las estadísticas de morbimortalidade a 
nivel nacional. El objetivo de este trabajo es analizar la evolución temporal de la morbilidad 
por accidentes de tránsito en el municipio de Feira de Santana, Bahia, en el período de 
1998 a 2007. Este es un estudio epidemiológico descriptivo, basado en datos del Sistema 
de información Hospitalaria (SiH) del Sistema Único de Salud (SUS). durante el periodo 
estudiado, hubo 2.761 ingresos en los hospitales del municipio debidos a accidentes de 
tránsito. Las tasas de morbilidades fueron más altas en 1999, con 85,0 ingresos por 100.000 
habitantes. La población masculina fue la más afectada en todos los años del período estudiado 
y la relación entre los sexos tuvo el mayor valor (5,9) en el año 2005. El grupo de edad más 
afectado fue el de 20 a 49 años (media de ingresos: 56/100.000 habitantes). Se concluye que 
se hace necesaria adopción de medidas amplias, en el sentido de reducir y prevenir estos 
accidentes, principalmente, en los grupos más afectados.

palabras-clave: Violencia. Accidentes de tránsito. Morbilidad. ingresos hospitalarios.

INTRODUÇÃO

A violência e os acidentes apresentam, nos últimos anos, tendência crescente 

e atingem vários setores da sociedade, comprometendo a dignidade do ser humano e o 

direito fundamental de todo indivíduo à vida e à saúde. Constituem-se num dos mais graves 

problemas de saúde pública, afetam não somente a saúde individual, mas também a coletiva, 

e representam elevados custos em todo o mundo. Além das vítimas fatais, são expressivos os 

números de acidentados que necessitam de hospitalização.
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Segundo o Sistema de informação de Mortalidade do Ministério da Saúde (SiM/

MS), as mortes por causas externas ou violentas são agrupadas de acordo com a Classificação 

internacional de doenças (Cid – 10ª Revisão) e categorizadas em acidentes de trânsito e de 

trabalho, homicídios, suicídios, quedas acidentais, afogamentos, outros acidentes e outras 

violências e devem ser registradas nas certidões de óbito.1

dentre os tipos de morte por causas externas, os homicídios e acidentes de trânsito 

prevalecem como responsáveis por grande parte dos óbitos devidos a essas causas; em alguns 

estados do Sul, a exemplo de Santa Catarina, os acidentes de trânsito superam as mortes por 

homicídio.2 Os acidentes de trânsito e os problemas de saúde deles resultantes são importantes 

tanto para a morbidade quanto para a mortalidade, representando um sério problema no setor 

saúde, não só pelas vidas perdidas e pelas sequelas resultantes, mas também por seus custos 

diretos e indiretos.

Os principais efeitos negativos sobre o estado atual da saúde da população estão 

intrinsecamente ligados à elevada frequência e à gravidade dos acidentes de trânsito. Estima-se 

que, a cada ano, entre 20 e 50 milhões de pessoas são feridas e cerca de 1,2 milhões morrem 

em acidentes de trânsito em todo o mundo, o que faz desse evento um dos mais importantes 

problemas de saúde coletiva.3

Estudo sobre o panorama da violência urbana no Brasil4 ressalva a existência de 

uma morbidade bem maior que a mortalidade nos acidentes de trânsito, com uma violência 

bem mais extensa do que os dados de morbidade apontam. no que tange à morbidade por esta 

causa, o Sistema de informações Hospitalares (SiH) do Sistema Único de Saúde (SUS) mostra 

que, no período de 2000 a 2005, foram registradas 717.575 internações hospitalares no Brasil, 

tendo como causa os acidentes de transporte. A Bahia foi responsável por 33.785 (4,7%) dessas 

hospitalizações.

Um estudo de atendimentos por causas externas em quatro unidades de 

emergências hospitalares do estado de São paulo, em 2005, apontou a ocorrência de 5.934 

casos de lesões relacionadas com o transporte terrestre, o que correspondeu a 11,6% do total 

dos atendimentos decorrentes de causas externas realizados no período em que o estudo foi 

realizado.5

dados do SiH mostram que Feira de Santana apresentou, no ano de 2006, um 

número de 2.055 internações em hospitais da rede pública devido a causas externas, com os 

acidentes de trânsito sendo responsáveis por 333 (16,2%) desse total. Esses dados demonstram 

o grande impacto social causado por esses tipos de acidentes, que matam a cada ano um 

grande número de indivíduos.
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Mesmo com esse panorama apresentado, no qual várias pessoas são vitimadas 

no trânsito, representando um grande número de internações em todo o país, existe razoável 

produção sobre essa temática. Corrobora esse entendimento o argumento apresentado em 

estudo que aborda a morbidade hospitalar e a mortalidade por acidentes de transporte em São 

José dos Campos: “[...] a morbidade por acidentes de trânsito tem sido pouco estudada, embora 

represente importante parcela da demanda por atendimento de emergência nos hospitais.” 6:462

Como os acidentes de trânsito são responsáveis por importante parcela de vítimas 

de causa externa no país, é importante conhecer a sua distribuição segundo variáveis como sexo 

e idade, de forma que esta sirva de embasamento para programas específicos que objetivem a 

reversão desse quadro.1

Este estudo insere-se na perspectiva de despertar atenção para o problema dos 

acidentes de trânsito com base no levantamento e caracterização das vítimas dessas causas. 

desse modo, o presente estudo tem como objetivo analisar a evolução temporal da morbidade 

por acidentes de trânsito no município de Feira de Santana, Bahia, no período de 1998 a 2007.

METODOLOGIA

Realizou-se um estudo descritivo de série temporal, para analisar a evolução da 

morbidade por acidentes de trânsito ocorridos em Feira de Santana (BA) no período de 1998 a 

2007, adotando-se como unidade de análise o ano calendário.

O estudo foi realizado na cidade citada, que possui 1.362,44 km², localizado a 

108 km da capital, Salvador.8 É a segunda cidade do Estado da Bahia, localizada em uma zona 

de planície entre o recôncavo e os tabuleiros semiáridos do nordeste brasileiro. destaca-se 

como o mais importante entroncamento rodoviário do norte/nordeste do país. 

Foram analisadas as internações ocorridas em Feira de Santana no período de 1998 

a 2007, cuja causa básica ou diagnóstico principal foi acidente de trânsito. Este é classificado 

como acidente de transporte, entre os códigos V01 a V99, capítulo xx da Cid-10.9   

Os dados de morbidade por acidentes de trânsito foram provenientes do SiH.

informações sociodemográficas relativa ao número de habitantes foram extraídos do dAtASUS, 

no site do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE), referentes aos anos em estudo.10-12  

Realizou-se cálculo das taxas, proporções e médias desses dados, segundo sexo 

e faixa etária. Os dados foram processados utilizando-se os programas de domínio público tab 

para Windows – tABWin e tabnet, desenvolvidos pelo dAtASUS e Microsoft Excel.

As proporções dos acidentes de trânsito foram calculadas tendo como denominador 

o total das causas externas em cada ano de estudo.
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para os cálculos das taxas, utilizou-se a população de residentes no município 

nos anos de estudo como denominador, sendo o numerador representado pelos acidentes de 

trânsito, com esse agravo estimado por 100.000 habitantes.

para os anos de 1998 e 1999, foram encontrados valores ignorados em relação à 

faixa etária no SiH, com 216 mulheres e 235 homens em 1998 e 220 mulheres e 240 homens no 

segundo ano citado. Esses valores não foram considerados nos cálculos com a variável em questão. 

Este trabalho foi desenvolvido com base no projeto de pesquisa “diferenciais na 

mortalidade por causas externas segundo a raça/cor em Salvador e Feira de Santana, Bahia, 

Brasil, no período de 1998 a 2005”, aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa (CEp) do 

instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (registro número 029-04 CEp-

iSC/UFBA) e encontra-se registrado na Comissão nacional de Ética em pesquisa (COnEp) sob 

número CAAE 0004.0.069.000-04.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

no período de 1998 a 2007 foram registradas 2.761 internações nos hospitais da 

rede pública ou conveniada com o Sistema Único de Saúde no município de Feira de Santana, 

tendo como causa principal os acidentes de trânsito. As taxas populacionais de morbidade 

seguiram com oscilações relevantes nos anos em estudo, assumindo o menor valor em 2002 

(36,2) e atingindo o máximo em 1999, com 85,0 internações por 100.000 habitantes. nota-se 

uma diminuição nas taxas até o ano de 2004; desde então os valores seguem com aumento 

gradativo a cada ano no período em que o estudo foi realizado (Tabela 1).

Tabela 1. taxas de internação por acidentes de trânsito, por 100.000 habitantes – Feira de 
Santana (BA) – 1998-2007

Ano Número Taxa

1998 235 49,9

1999 408 85,0

2000 283 58,8

2001 237 48,3

2002 180 36,2

2003 218 43,3

2004 214 41,9

2005 315 59,7

2006 333 62,1

2007 338 62,1

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares do SUS (SiH/SUS).
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Os acidentes de trânsito corresponderam a uma das principais causas da morbidade 

hospitalar por causas externas, ocupando a segunda posição em todos os anos estudados, como 

pode ser observado na Tabela 2.

Tabela 2. proporções/percentuais da morbidade Hospitalar atendida no SUS por causas externas 
– Feira de Santana (BA) – 1998-2007

Grande Grupo de 
Causas / Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

 Outras causas 
externas de lesões 
acidentais

563 49,8 949 58,1 813 57,6 772 58,5 833 66,0 823 69 878 69,7 1133 72,0 1549 75,4 1983 79,5

 Acidentes de 
transporte 235 20,9 408 25,0 283 20,0 237 18,0 180 14,2 218 18,3 214 17 315 20,0 333 16,2 338 13,6

Agressões 200 17,7 150 9,2 91 6,5 112 8,5 109 8,6 91 7,6 64 5,1 80 5,1 82 4,0 64 2,6

Sequelas de causas 
externas 37 3,3 51 3,1 181 12,8 172 13,1 111 8,8 31 2,6 63 5,0 16 1,0 53 2,6 56 2,2

Eventos cuja 
intenção é 
indeterminada

84 7,4 35 2,1 13 0,9 12 0,9 12 1,0 5 0,4 5 0,4 1 0,1 6 0,3 5 0,2

Complicações de 
assistência médica 
e cirúrgica

6 0,5 25 1,5 25 1,8 9 0,7 6 0,5 7 0,6 27 2,1 18 1,1 13 0,6 25 1,0

 Lesões 
autoprovocadas 
voluntariamente

4 0,4 13 0,8 5 0,4 3 0,2 9 0,7 15 1,3 9 0,7 11 0,7 19 0,9 22 0,9

Fatores 
suplementares 
relacionadas a 
outras causas

1 0,1 1 0,1 0 0,0 2 0,1 1,0 0,1 2,0 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

intervenções legais 
e operações de 
guerra

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

total 1130 100,0 1632 100,0 1411 100,0 1319 100,0 1262 100,0 1192 100,0 1260 100,0 1574 100,0 2055 100,0 2493 100,0

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares do SUS (SiH/SUS).  

A configuração dos acidentes de trânsito como uma das principais causas 

externas é aludido em estudo13 que cita o expressivo número de internações hospitalares 

no ano de 2000 em todo o Brasil, o que evidencia a importância de se realizar mais estudos 

sobre o tema.

A análise das internações por causas externas no período de interesse permitiu 

constatar-se que a proporção dos acidentes de trânsito segue com variações relevantes entre os 

anos de 1998 e 2007, sendo o ano de 1999 o de maior proporção desta causa no período de 

estudo, representando 25% das hospitalizações por causas externas. O ano de 2007 apresentou 

o menor percentual (13,6%) e 1999, o maior (25,0%). pode-se perceber, na curva do Gráfico 1, 

que a linha segue decrescente no período de estudo, tendência que fica clara entre os anos de 

2005 a 2007.
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Gráfico1. proporções de internações por Acidentes de trânsito no grupo de causas externas – 
Feira de Santana – 1998-2007

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares do SUS (SiH/SUS).

A análise das informações revela que a população masculina foi a mais atingida em 

todos os anos de estudo; os coeficientes das internações foram sempre maiores entre os homens 

em comparação com as mulheres, para todas as faixas etárias (Tabela 3). A razão entre os sexos 

para a taxa de morbidade manteve-se sempre acima de 3,2, variando de 3,3 em 1998 a 5,9 no 

ano de 2005, quando se observou a maior diferença para o período de estudo (Tabela 4). 

Tabela 3. taxas de internação por acidentes de trânsito, por 100.000 habitantes, segundo sexo 
e faixa etária – Feira de Santana – 1998-2007

Sexo/

Faixa Etária

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem

0 a 14 anos 35,7 15,5 46,2 22,8 39,3 16,8 45,2 15,1 23,6 9,5 27,2 18,7 21,7 17,1 44,5 12,7 47,4 13,8 67,1 21,9

15 a 19 anos 43,4 23,4 102,9 32,7 68,2 30,5 77,5 26,6 38,3 6,6 58,3 16,2 60,8 12,8 78,6 9,3 83,8 30,5 84,2 38,8

20 a 49 anos 124,6 32,5 213,1 43,7 131,9 27,0 101,2 20,5 94,1 16,9 106,9 18,3 106,4 19,7 148,2 22,3 146,8 28,2 128,3 20,8

50 a 69 anos 66,2 12,5 144,8 20,5 144,1 29,5 95,8 25,3 67,5 14,3 66,6 21,1 61,2 6,9 148,3 23,5 129,3 26,4 116,2 16,9

70 e mais 124,8 28,9 306,0 42,5 105,6 58,8 51,8 34,6 34,1 34,1 67,2 11,2 82,8 33,2 112,3 10,7 63,1 31,6 113,0 53,4

                       
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares do SUS (SiH/SUS).

Tabela 4. taxas de internação por acidentes de trânsito, por 100.000 habitantes, segundo sexo 
– Feira de Santana – 1998-2007

(Continua)

Ano Masculino Feminino Total Razão:Mas/Fem

1998 78,3 24,0 49,9 3,3

1999 141,4 33,5 85,0 4,2

2000 94,9 25,9 58,8 3,7
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Tabela 4. taxas de internação por acidentes de trânsito, por 100.000 habitantes, segundo sexo 
– Feira de Santana – 1998-2007

(Conclusão)

Ano Masculino Feminino Total Razão:Mas/Fem

2001 78,6 20,7 48,3 3,8

2002 60,7 13,9 36,2 4,4

2003 70,7 18,2 43,3 3,9

2004 68,8 17,2 41,9 4,0

2005 105,6 17,8 59,7 5,9

2006 103,5 24,3 62,1 4,3

2007 104,5 23,5 62,1 4,4

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares do SUS (SiH/SUS).

na análise ano a ano das taxas de morbidade por acidentes de trânsito segundo 

sexo e faixa etária (Tabela 3), fica evidente a diferença entre os sexos a partir dos 20 anos, 

haja vista que o número de internações por acidentes de trânsito entre os homens assume 

valores muito superiores ao das mulheres. Estudo sobre o perfil dos atendimentos a acidentes 

de transporte terrestre por serviços de emergência em São paulo5 também encontrou que 

os homens mantinham-se com números sempre mais elevados em relação às mulheres, em 

todas as faixas etárias, nos casos atendidos por lesões relacionadas ao transporte terrestre entre 

usuários do sistema viário no Estado de São paulo.

As proporções por acidentes de trânsito, dentre as causas externas, são também 

maiores no sexo masculino em todos os anos do período de estudo (Tabela 4). Estudo 

envolvendo os acidentes de trânsito no Brasil7 mostrou que a população masculina é sempre 

a mais acometida por esta causa, confirmando os resultados obtidos nesta pesquisa em Feira 

de Santana. Estudos também registraram que o sexo masculino é o mais acometido pelos 

acidentes.14-16 Achados similares aos aqui observados foram encontrados para a razão entre os 

sexos nas taxas de internação por acidentes de trânsito.5,17 

Ainda tomando como objeto de análise a Tabela 4, nota-se que, nos anos de 1999 

e 2005, as diferenças entre os percentuais de internações por acidentes de trânsito, segundo o 

sexo, são mais expressivas. pode-se observar, no período de 2003 a 2007, a tendência discreta, 

porém persistente, de queda das proporções de internações entre as mulheres.

no tocante à faixa etária, observou-se que a população de adulto jovem é a mais 

atingida pelos acidentes de trânsito. Considerando o período de 1998 a 2007, percebeu-se 
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que a média de internações foi de 56 indivíduos por 100.000 habitantes na faixa etária de 20 a 

49 anos, enquanto na faixa de 0 a 14 anos a taxa foi de 19,6 por 100.000 habitantes (Gráfico 2). 

Resultado similar foi evidenciado em estudo sobre morbidade hospitalar por acidentes de trânsito 

em hospitais públicos realizado no Rio de Janeiro.14

Gráfico 2. taxas de internação por acidentes de trânsito, por 100.000 habitantes, segundo faixa 
etária – Feira de Santana – 1998-2007

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares do SUS (SiH/SUS).

Há expressiva evidência na literatura de que as principais vítimas dos acidentes são 

os adultos jovens. pesquisa que procurou identificar características das vítimas por acidentes de 

transporte terrestre18 levanta a hipótese de que esse perfil seja consequência provável da maior 

exposição dos homens e de jovens no trânsito e por comportamentos determinados social e 

culturalmente, que os fazem assumir maiores riscos na condução de veículos. Essa hipótese 

também é descrita em estudo sobre a evolução dos acidentes de trânsito em um grande centro 

urbano,3 ao apontar que esse quadro pode ser resultado da menor aderência dos jovens às 

medidas de prevenção adotadas, uma vez que tendem a resistir à mudança, assumindo atitudes 

perigosas na condução do veículo.

A análise dos dados, ano a ano, permite observar-se que os maiores coeficientes 

de internação por acidentes de trânsito encontram-se na faixa etária de 20 a 49 anos. Vale a 

pena ressaltar que um grande número de hospitalizações foram encontradas em indivíduos 

acima dos 70 anos de idade (Tabela 3). pesquisa conclui que os idosos são mais vulneráveis a 

traumas, têm capacidade reduzida de recuperação e ficam maior tempo hospitalizados com 

lesões mais graves.19 O risco de internação em idosos, devido aos acidentes de trânsito foi 

evidenciado em estudo que tratou dos fatores associados ao risco de internação por acidentes 

de trânsito,16 ao destacar a necessidade de ações voltadas à redução de acidentes nesse grupo 
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específico, mediante a transformação do espaço urbano, com a oferta, na infraestrutura das 

cidades, de condições de acessibilidade facilitadas para pessoas com mobilidade reduzida e/ou 

alterações funcionais, como é o caso das pessoas com a idade mais avançada.

Como mostra a Tabela 5, quando calculada a proporção de internação por 

acidentes de trânsito entre as causas externas, observa-se também que, na maioria dos anos 

analisados, o grupo mais acometido tinha entre 20 e 49 anos de idade. Este resultado ratifica 

que essa é a população mais acometida por este evento prevenível, mas que vitima grande 

parcela da população ativa a cada ano.

Tabela 5. proporção de internações (%) por acidentes de trânsito dentre as causas externas, 
segundo a faixa etária – Feira de Santana – 1998-2007

Ano 0 a 14 anos 
(%)

15 a 19 anos 
(%)

20 a 49 anos 
(%)

50 a 69 anos 
(%)

70 e mais 
(%)

1998 15 16 27 14 13

1999 17 23 31 20 15

2000 14 20 22 24 13

2001 16 26 18 19 8

2002 11 11 17 12 6

2003 15 22 20 18 8

2004 11 16 21 13 11

2005 17 19 21 22 10

2006 14 19 18 16 6

2007 13 15 14 13 11

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares do SUS (SiH/SUS).

Os achados deste estudo possivelmente representam apenas uma parcela do 

problema, tendo em vista que os casos de acidentes de trânsito mais leves, atendidos em 

unidades de emergência, mas que não necessitaram de internamento, não constam nos registros 

do SiH.

Os resultados obtidos revelaram a existência de diferenças significativas entre 

homens e mulheres e entre as faixas etárias, dando espaço a estudos que possam considerar 

os variados aspectos relacionados aos fatores desencadeantes dos acidentes de trânsito e ao 

perfil da população que mais é vitimada por estas causas. neste sentido, pode contribuir para o 

estabelecimento de estratégias de prevenção e controle desses acidentes, diminuindo o grande 

contingente populacional vitimado a cada ano não só em Feira de Santana, onde são escassos 
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os trabalhos sobre essa temática, mas em âmbito nacional, como vários autores já citaram em 

suas pesquisas. Os autores da pesquisa que estudou a atualidade dos acidentes de trânsito na 

era da velocidade17:19 acreditam que “[...] a solução do problema de trânsito requer, sobretudo, 

a implementação de políticas públicas que enfatizem o aspecto social, com destaque para o 

transporte coletivo e, simultaneamente, restrições ao transporte individual”. 

diversos autores já citados destacam a dificuldade de encontrar fonte de dados 

confiáveis sobre a morbidade no Brasil. Estudo realizado em Salvador, por exemplo, que 

tratou dos diferenciais na região metropolitana, na perspectiva da violência, etnia e cor,20 alega 

que o Ministério da Saúde confronta-se com a subnotificação e subregistro, dificuldade que 

impossibilita o diagnóstico preciso da situação atual. desse modo, a possibilidade de o problema 

ter dimensões muito maiores do que a aqui descrita, por dificuldades nos registros, deve ser 

analisada, especialmente se for considerado que uma parcela significativa da população não 

tem acesso aos serviços de saúde, não estando, portanto, coberta pelos sistemas de informação. 

Contudo, a despeito dessas dificuldades, as informações geradas nos sistemas existentes 

constituem instrumentos relevantes para o ordenamento das ações, sendo fonte de dados que 

podem ser úteis no diagnóstico de uma situação concreta.5

Em última análise, os achados desta pesquisa revelam peculiaridades das vítimas 

dos acidentes em Feira de Santana referentes ao sexo e a faixa etária que indicam a necessidade 

de intervenções amplas, reforçando a educação e as atividades para redução da morbidade no 

trânsito, principalmente entre os grupos mais vitimados. 
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