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Resumo

Este estudo objetivou determinar a incidência de acidentes domiciliares e 

extra-domiciliares numa comunidade de baixa renda de Salvador, Bahia. Foi realizado um 

estudo de corte transversal de caráter censitário em 609 moradores da Gamboa de Baixo 

sobre a ocorrência de acidentes nos 15 dias anteriores à entrevista. No período estudado, 27 

moradores referiram acidentes (coeficiente de incidência=44,3 por 1.000). Coeficientes de 

incidência foram mais elevados entre indivíduos do sexo masculino, menores de cinco anos 

de idade, cor da pele preta. Predominaram acidentes em domicílio (44,4%), quedas (51,9%), 

lacerações/ferimentos (40,7%), atingindo pernas (29,6%), pés (22,2%) ou cabeça (22,2%), 

e que levaram à procura de atendimento de saúde (37%). As consequências dos acidentes 

foram: limitação de atividades (22,2%), ficar acamado (11,1%), procurar atendimento 

(37%), exame médico (14,8%), atendimento de emergência (11,1%) e sequela física (7,4%). 

Incidentes (acidentes sem lesão) afetaram 3 (11,1%) dos 27 acidentados. Todos os 27 

acidentes foram classificados como “leves” (com limitação das atividades habituais por menos 

de 30 dias). Na literatura científica mundial existem poucos estudos de caráter censitário 

sobre o conjunto de acidentes em populações. A análise comparativa dos resultados deste 

estudo foi prejudicada pela grande variação nos aspectos conceituais e metodológicos dos 

estudos epidemiológicos sobre acidentes. 

Palavras-chave: Acidentes. Acidentes domésticos. Consequências de acidentes. Inquéritos 

epidemiológicos. Inquéritos de morbidade.
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ACCIDENTS EPIDEMIOLOGY IN A LOW-INCOME COMMUNITY  

FROM SALVADOR, BAHIA, BRAZIL

Abstract

This study aimed to determine the incidence of household and extra household 

accidents in a low-income community in Salvador, Bahia, Brazil. A cross-sectional study 

was conducted with 609 residents in Gamboa de Baixo, Salvador, Bahia, Brazil, which were 

asked about the occurrence of accidents in the 15 days prior to the interview. In the last 

15 days, 27 residents reported accidents (incidence coefficient=44.3 per 1,000). Incidence 

coefficients were higher among males, children under five years of age and those with black 

skin color. Among the 27 injured, the prevalence was of accidents in the household (44.4%), 

falls (51.9%), injuries/lacerations (40.7%), reaching legs (29.6%), feet (22.2%) or head (22.2%), 

and those that demanded health care (37%). The accidents had as consequences: limiting 

activities (22.2%), staying bedridden (11.1%), search for medical service (37%), be examined 

by a doctor (14.8%), attendance in emergency room (11.1%), and physical sequelae (7.4%). 

Incidents (accidents without injury) affected 3 (11.1%) out of the 27 injured individuals. All 

27 accidents were classified as “light” (with limitation of usual activities for less than 30 days). In the 

studied population, only minor accidents were reported. The comparative analysis of the results of 

this study was hampered by a great variation in methodology and conceptual aspects of the available 

epidemiological studies regarding accidents. 

Keywords: Accidents. Accidents, home. Accident consequences. Health surveys. Morbidity surveys.

EPIDEMIOLOGÍA DE ACCIDENTES EN UNA COMUNIDAD DE 

BAJA RENTA DE SALVADOR, BAHIA

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia de accidentes 

domésticos y no domésticos en una comunidad de baja renta de Salvador. Estudio 

transversal de carácter censal en 609 residentes de Gamboa de Baixo, en la ocurrencia 

de accidentes en los quince días anteriores a la entrevista. Durante los últimos 15 días, 

27 residentes informaron accidentes (tasa de incidencia=44,3 por 1.000). Las tasas de 

incidencia fueron más altas entre los varones, menores de 5 años de edad, color de piel 

negro. Predominaron los accidentes en el hogar (44,4%), caídas (51,9%), heridas/abrasiones 
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(40,7%), afectando las piernas (29,6%), los pies (22,2%) y la cabeza (22,2%), y que dieron 

lugar a la demanda de servicios de salud (37%). Las consecuencias de los accidentes fueron: 

limitaciones de la actividad (22,2%), reposo en cama (11,1%), buscar atención clínica 

(37%), examen médico (14,8%), atención de emergencia (11,1%) y la secuela física (7,4%). 

Incidentes (accidentes sin lesiones) afectaron a 3 (11,1%) de los 27 heridos. Los 27 casos 

fueron clasificados como “leves” (con la limitación de las actividades habituales durante 

menos de 30 días). En la literatura científica, hay pocos estudios sobre el censo de juego 

de caracteres de los accidentes en las poblaciones. El análisis comparativo de este estudio 

se vio dificultado por la gran variedad de los aspectos conceptuales y metodológicos de los 

estudios epidemiológicos de los accidentes. 

Palabras clave: Accidentes. Accidentes domésticos. Consecuencias de accidentes. Encuestas 

epidemiológicas. Encuestas de morbilidad.

INTRODUÇÃO

Acidentes constituem importante problema de saúde pública por sua 

incidência e repercussões sociais e econômicas. Entretanto, a propriedade da denominação 

do termo “acidente” já foi questionada e o seu uso banido de algumas revistas científicas 

especializadas.1 A Organização Mundial da Saúde2 propõe que a denominação “acidentes”, 

seja mudada para “lesões” ou “injúrias”, definida como “injúrias não intencionais que 

poderiam ser prevenidas”. Por outro lado, o termo acidente continua válido na Décima 

Revisão da Classificação Internacional de Doenças.3

O termo acidente significa um evento não intencional que produz ou 

tem o potencial de produzir uma injúria. As injúrias não intencionais são definidas 

como: (1) dano físico ao corpo; (2) dano resultante de energia excessiva aplicada no 

corpo (física, luminosa) ou de exposição a agentes externos (venenos), ou da ausência 

de elementos essenciais (calor, oxigênio); (3) dano resultante da aplicação, exposição, 

ou falta não deliberadamente realizada pela própria pessoa ou outra. Elas ocorrem por 

vários mecanismos, incluindo quedas, tráfego em estradas, riscos envolvendo água, fogo, 

líquidos quentes e venenos. A energia que causa a injúria é classificada em: mecânica 

(impacto com um objeto parado ou em movimento como uma superfície, faca ou 

veículo), luminosa (radiação ultravioleta), térmica (ar ou água que estão excessivamente 

quentes ou frios), elétrica (queda de raio, choque elétrico), química (veneno ou 

substâncias que causam alterações mentais como drogas e álcool).4
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O conceito de acidente não está padronizado e não há uma definição 

operacional unanimemente adotada.4-6 Tradicionalmente, o conceito de acidente 

vincula-se mais fortemente ao dano físico.4,5 Consequentemente, os estudos ainda 

enfocam os acidentes mais graves, ou aqueles que acarretam lesões e incapacidades 

temporárias ou permanentes, deixando de lado os mais leves, porém não isentos de 

repercussões. Os acidentes leves são a parte oculta, só passível de ser vista em estudos 

de base populacional. 

Uma importante contribuição para a uniformização dos critérios para 

pesquisas epidemiológicas de campo foi o Guidelines for conducting community surveys 

on injuries and violence.5 Essa publicação recomenda períodos de rememoração 

de até 3 meses para obtenção de informações sobre injúrias menores e de até 12 meses, 

no caso de injúrias maiores. Kroeger7,8 refere que “minor complaints already can be 

under-reported in a two-week recall period, or even in a one-week recall period”. Outros 

autores9 concluíram que “the use of diary to obtain information on illness during a month in 

household surveys results in higher estimates of illness rates than does use of an interview”.

A maior parte dos inquéritos de saúde mediante entrevistas nos países 

industrializados, inclusive o Censo Americano,10,11 utilizam duas semanas como período de 

rememoração; talvez por essas razões, muitos estudos sobre acidentes também o adotem. 

A adoção mundial do período de duas semanas de rememoração para investigar 

a ocorrência de acidentes aumenta a detecção de eventos que não implicam em limitações 

de atividades, especialmente a ocorrência de “injúrias menores”. 

Na literatura científica mundial existem vários estudos12-15 sobre o conjunto de 

acidentes em populações usando técnicas amostrais. Entretanto, são raros os estudos que 

abrangem a população de forma censitária. Foi identificado apenas um estudo em população 

numa área geográfica definida, de caráter censitário;16 não foram identificados estudos desse 

tipo no Brasil. 

Os estudos sobre acidentes são delineados, em sua maioria, como 

pesquisas quantitativas e estudos descritivos retrospectivos que enfocam grupos 

populacionais específicos (trabalhadores, idosos e crianças),17-19 acidentes por local de 

ocorrência (domésticos, de trânsito),20,21 tipos de acidentes (quedas, intoxicações),18,19 

analisam fichas de atendimento ou prontuários de ambulatórios e hospitais21 ou 

declarações de óbito.22 

O objetivo desta pesquisa foi determinar a incidência de acidentes domiciliares 

e extra-domiciliares  numa comunidade de Salvador, Bahia.
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METODOLOGIA

O conceito operacional de acidente adotado neste estudo foi o do DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde, disponível em http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/

decsserver/): “Acidente é um evento não planejado, não necessariamente causador de lesões 

ou danos, que interrompe uma atividade, invariavelmente insegura ou pela combinação de 

ato e/ou condições inseguras”. Esse conceito implica no entendimento de que o acidente 

pode ou não provocar danos físicos, atendimento de saúde e afastamento ou limitação das 

atividades habituais.

A pesquisa de campo desenvolveu-se na Gamboa de Baixo, comunidade 

secular localizada no distrito sanitário do Centro Histórico, ocupando uma encosta entre a 

pista da Avenida Contorno e o mar, no centro urbano de Salvador, Bahia, Brasil. Os moradores 

locais têm baixa renda, constituindo, em sua maioria, famílias de pescadores artesanais, 

paradoxalmente incrustados num enclave territorial altamente valorizado, no centro urbano 

de Salvador.  

Um inquérito sobre a ocorrência de acidentes domiciliares e extra-domiciliares 

nos moradores da comunidade coletou dados durante uma semana do mês de julho de 2011. 

Para cada domicilio foi identificada uma “pessoa de referência” ou “informante-

chave”, morador(a) com idade maior de 18 anos que respondeu às perguntas. As recusas de 

participação foram anotadas; em caso de concordância na participação, foi dada cópia de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi explicado e assinado pelo informante-

chave. Foram realizadas até três visitas às casas onde o questionário não fosse aplicado, com 

anotação do endereço da casa e a ocorrência (casa fechada, ou informante ausente). 

A primeira etapa deste estudo foi de corte transversal retrospectivo com a 

aplicação de questionário fechado, elaborado especificamente para a pesquisa, avaliado 

e adequado mediante pré-teste, pela equipe de entrevistadores por unidade domiciliar, na 

totalidade dos domicílios da área. Foi indagada a ocorrência nos últimos 15 dias de acidentes 

envolvendo os moradores do domicilio, dentro e fora do domicílio, incluindo-se os acidentes 

de trabalho e os incidentes; foi também indagada ocorrência de internamentos e mortes por 

motivo de acidentes nos últimos 12 meses. De cada pessoa entrevistada foram coletadas 

informações sobre idade, sexo, ocupação, escolaridade, tempo de moradia na área; tipo 

de moradia e ocorrência de acidentes e internamento hospitalar por motivo de acidente no 

período estudado. 

Numa segunda etapa, um questionário individual foi aplicado a cada pessoa 

moradora do domicílio que, segundo o informante-chave, se acidentou e/ou deixou de 
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realizar alguma das atividades habituais por motivo de acidente nas duas semanas anteriores. 

No caso de acidentados menores de 18 anos, os pais ou responsáveis responderam ao 

questionário, acompanhados do menor, caso tivesse possibilidade de prestar informações. 

Foram obtidas informações acerca do tipo de acidente/mecanismo de lesão, tipo de lesão, 

parte do corpo acometida, tratamento utilizado, ocorrência e duração de limitações/sequelas, 

tipo de limitações/sequelas, turno de ocorrência do acidente, local da ocorrência e ocorrência 

de incidentes (acidentes sem lesão). As informações foram categorizadas pelos entrevistadores de 

acordo com o manual de instruções, seguindo orientações dadas em treinamento prévio. 

O treinamento dos entrevistadores durou 20 horas presenciais, seguindo 

recomendações metodológicas de autores selecionados.5-8,10,18 Foram realizados 

exercícios de aplicação do questionário em domicílios de outros bairros e no domicílio 

do entrevistador, antes do pré-teste do questionário. As etapas de treinamento incluíram: 

avaliação do nível de alfabetismo, discussão dos instrumentos de pesquisa, avaliação 

do conhecimento sobre os conceitos e variáveis utilizados nos instrumentos da pesquisa, 

treinamento do uso dos instrumentos de pesquisa e discussão do pré-teste do questionário. 

Neste estudo, considerou-se como acidente “leve” aquele que limitou as 

atividades habituais por menos de 30 dias; e “grave”, por 30 ou mais dias.7

A categorização do tipo de acidente/mecanismo de lesão, tratamento, área 

corporal lesada, tipo/diagnóstico da lesão e sequelas foram confrontadas pela pesquisadora 

principal com a descrição do acidente referida em uma questão aberta do questionário 

individual, para verificar e corrigir equívocos.

A análise dos dados foi realizada utilizando o programa SPSS, versão 13.0, 

objetivando calcular a incidência e as razões de incidência de acidentes pelas diversas 

variáveis de interesse.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Parecer 041/11 do Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

RESULTADOS 

O censo identificou 207 domicílios ocupados na área, sendo que 11 famílias (5,3%) 

recusaram-se a participar da pesquisa. As 196 famílias investigadas tinham 609 indivíduos, com 

média de 3,1 pessoas/domicílio. Dessas 196 famílias, 76% residiam na Gamboa de Baixo há mais 

de 20 anos.

Nos últimos 15 dias, 27 dentre os 609 moradores referiram envolvimento em 

acidentes, resultando no coeficiente de incidência de 44,3/1.000 indivíduos. Os coeficientes 
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de incidência de acidente foram mais elevados entre indivíduos do sexo masculino, menores de 

5 anos de idade, e com cor da pele preta (Tabela 1).

A Tabela 2 informa sobre as características dos 27 acidentes ocorridos nos 

últimos 15 dias. Predominaram os acidentes em domicílio (44,4%), as quedas (51,9%), 

lacerações ou ferimentos (40,7%), atingindo pernas (29,6%), pés (22,2%) ou cabeça (22,2%) 

e que levaram à procura de atendimento de saúde (37%). Os 27 (100%) acidentes tiveram 

como consequências: limitação das atividades habituais (22,2%), ficar acamado (11,1%), 

procurar atendimento em consequência do acidente (37%), ser examinado por médico 

(14,8%), atendimento de emergência (11,1%) e sequela física, definida como “dano 

permanente, imobilidade ou alguma deformidade na coluna”, por acidente (3,7%). Essas 

variáveis são não excludentes, ou seja, o mesmo individuo podia (ou não) estar acamado, ser 

atendido em emergência, ser examinado por médico e/ou apresentar sequela física. Nenhum 

acidentado teve limitação de suas atividades habituais por 30 ou mais dias. Portanto, todos os 

27 acidentes foram classificados como “leves”.

Apenas 2 (7,4%) dos 27 acidentados utilizaram tratamento nas primeiras 24 horas. 

Nos últimos 15 dias não houve acidentes com remoção por ambulância, internamento ou 

óbito. Incidentes (acidentes sem lesão) afetaram 3 (11,1%) dos 27 acidentados.

Característica População total
Número de 
acidentados

Incidência
(por 1.000 habitantes)

Sexo
Masculino 311 15 48,2
Feminino 298 12 40,2

Idade (anos)
<5 58 7 120,6
5–14 108 5 46,2
15–19 61 1 16,3
20–24 63 2 31,7
25–44 191 5 26,1
45–64 106 6 56,6
>64 22 1 45,4

Cor da pele
Preta 245 17 69,3
Parda 322 9 27,9
Branca 42 1 23,8

Tabela 1 – Incidência de acidentes (por 1.000 habitantes, nos últimos 15 dias) segundo 

algumas características sociodemográficas dos moradores em Gamboa de Baixo, 

Salvador, 2011 
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Característica n (%)
Local de ocorrência
Domicílio 12 (44,4)
Rua 8 (29,7)
Local de trabalho 3 (11,1)
Trânsito 1 (3,7)
Outros locais 3 (11,1)

Turno de ocorrência
Matutino 9 (33,3)
Vespertino 8 (29,7)
Noturno 10 (37,0)

Tipo do acidente/mecanismo da lesão
Veículo a motor 1 (3,7)
Objeto cortante ou perfurante 4 (14,8)
Corpo estranho 1 (3,7)
Queda 14 (51,9)
Colisão com objeto ou pessoa 4 (14,8)
Objeto em movimento 2 (7,4)
Esmagamento 1 (3,7)

Diagnóstico da lesão
Lesão superficial, contusão 8 (29,7)
Laceração, ferimento 11 (40,7)
Luxação, entorse 3 (11,1)
Fratura 2 (7,4)
Traumatismo craniano 1 (3,7)
Outro 2 (7,4)

Área corporal lesada
Cabeça 6 (27,2)
Braços 2 (7,4)
Mãos 3 (11,1)
Pernas 8 (29,7)
Pés 6 (27,2)
Outra 2 (7,4)

Consequências do acidente*
Limitou atividades 6 (22,2)
Ficou acamado 3 (11,1)
Procurou atendimento de saúde 10 (37,0)
Examinado por médico 4 (14,8)
Atendimento de emergência 3 (11,1)
Sequela 2 (7,4)

Tabela 2 – Características dos 27 acidentes ocorridos nos últimos 15 dias em 

moradores da Gamboa de Baixo, Salvador, julho de 2011

*opções não excludentes

DISCUSSÃO

A avaliação comparativa da incidência de acidentes na população da Gamboa 

de Baixo (44,3/1.000 indivíduos nos últimos 15 dias) foi prejudicada pela dificuldade em 
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identificar estudos similares sobre acidentes em população total. A comparação com outros 

estudos também foi dificultada por: diferenças no período de rememoração, diferenças 

na classificação e definições de acidente, diferenças no desenho do estudo, exclusão de 

classes específicas de acidentes, diferenças nos métodos usados para coletar informações e 

ausência de taxas/coeficientes (a maioria dos trabalhos publicados baseia-se na descrição de 

características de séries de casos).

Muitas publicações apresentam estimativas de coeficientes de mortalidade e 

morbidade por injúrias agregando as injúrias não intencionais (acidentes) e as intencionais 

(violências),13,15,22 o que dificulta a comparação com outros estudos.

Sethi et al.5 compilaram coeficientes de incidência de estudos sobre acidentes 

leves em 15 países, mostrando grande variação: de 32,7 por 1.000 indivíduos por ano, na 

Tanzania, até 3.062 por 1.000 por ano, no Kenya. Um estudo16 foi realizado na população 

total de uma área rural em Pondicherry, Índia, utilizando os instrumentos do National Family 

Health Survey-III-Índia, abrangendo injúrias intencionais e acidentais. Foram entrevistadas 

donas de casa de 96,7% dos 1.668 domicílios de 5 vilarejos adstritos a um centro de saúde. 

Os autores relataram que a “prevalência” (sic) de injúria no último ano foi de 30,6% para toda 

a população, sendo maior em homens (33,3%) do que em mulheres (28,0%). 

Na Gamboa de Baixo, a incidência de acidentes foi mais elevada nos menores 

de 5 anos: 120,6 por 1.000, nos últimos 15 dias, diferentemente do estudo em Gana,14,23 

onde a incidência anual de injúrias foi mais elevada nos maiores de 60 anos (40,7 por 100). 

A maior incidência de acidentes no sexo masculino, observada neste estudo 

e em outros,14,15 é creditada a uma maior exposição do sexo masculino a atividades fora 

do domicílio.12 

Poucos estudos sobre acidentes, com grupos populacionais específicos, trazem 

informações sobre raça/cor de pele; os resultados encontrados no estudo atual podem ratificar 

outros que identificam homens de cor preta e mulheres negras mais acometidos de violência 

e acidentes do que outros grupos raciais.21,24 

Na Gamboa de Baixo a incidência foi apenas de acidentes leves. Um estudo em 

10% dos domicílios urbanos de Dharan, no Nepal, encontrou “prevalência” de 3,5% por ano 

para injúrias “menores” por mês e de 0,7% para injúrias “maiores”.12

A ampla variação nos períodos de rememoração (recall periods) na investigação 

de ocorrência de acidentes foi outra grande dificuldade na análise comparativa dos resultados. 

Os estudos compilados por Sethi et al.5 utilizaram períodos de rememoração variando de 15 

dias a 5 anos. Apenas 1 artigo compilado usou o período de rememoração de 15 dias. 
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De acordo com Kroeger,7 a validade da declaração auto-referida de 

enfermidades pode ser melhorada com a adoção de períodos de recordação breves, pois 

os períodos mais prolongados geralmente diminuem a capacidade recordatória das pessoas 

entrevistadas. Considerou que, na maior parte dos inquéritos de saúde mediante entrevistas 

nos países industrializados, um período de duas semanas entre a ocorrência e os contatos 

com um médico permite “um equilíbrio entre a obtenção da informação suficiente sobre os 

padecimentos e lesões em curso e a perda de exatidão devida a falhas de memória”. 

CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS ACIDENTADOS

Para detalhar os segmentos corporais lesionados foram utilizadas as alternativas 

“pés, mãos, pernas ou braços”, consideradas mais adequadas do que “membros superiores 

e membros inferiores”.21 Os pés foram o segundo segmento corporal mais acometido por 

lesões decorrentes de acidentes na população da área, o que não foi relatado em nenhum 

dos artigos científicos identificados na revisão bibliográfica realizada. Esse detalhamento é 

importante para a identificação das medidas de prevenção; a utilização de calçados abertos 

ou fechados pode reduzir a ocorrência de lacerações e ferimentos decorrentes de pisadelas 

em objetos cortantes/perfurantes. 

A falta de estudos semelhantes também obstaculizou a comparação dos dados 

referentes ao “tratamento utilizado nas primeiras 24 horas” após a ocorrência de acidentes.

Entre os 27 acidentados de Gamboa de Baixo, as quedas foram referidas como o 

mecanismo de lesão mais frequente, corroborando os achados de outros estudos.12,16,21,25 

Nessa comunidade, lacerações e ferimentos foram os tipos de lesões mais 

frequentes, como referido em um estudo sobre acidentes domésticos em Cuba.20  

Os resultados para procura de atendimento de saúde pelos acidentados e o 

percentual dos que foram examinados por médico são coerentes com a categorização de 

acidentes leves para todos os eventos relatados. Os dados de literatura apontam que a maioria 

dos acidentes não implicam em atendimentos de saúde, sendo considerados episódios leves. 

No estudo em Pondicherry, Índia,16 58,2% dos acidentados necessitaram de tratamento 

médico; todavia esses resultados se referem à ocorrência de injúrias intencionais e não 

intencionais. Na zona rural de Pelotas, Rio Grande do Sul, 32% dos acidentados no trabalho 

procuraram tratamento.17

No estudo realizado na Gamboa de Baixo , 44% dos 27 acidentes ocorreram 

no domicílio. A importância do espaço doméstico é reconhecida como sendo o local de 

ocorrência mais frequente das injúrias leves.12,21,25 
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Por serem leves, os 27 acidentes relatados estavam coerentemente relacionados 

com os achados sobre limitação de atividades, tempo decorrido entre o acidente e o 

atendimento de saúde, tipo de tratamento e atendimento médico. Um estudo em Uganda 

estimou a limitação de atividades em decorrência dos acidentes em 2,8% na população 

urbana e 0,7% na população rural.13

É importante ressaltar algumas limitações do presente estudo. Primeiramente, 

deve-se considerar que foi baseado em informações fornecidas por pessoa do domicílio 

(proxy), que indicou os acidentados para entrevista pessoal subsequente. Também deve-se 

levar em conta a impossibilidade de validar as respostas no que diz respeito à ocorrência 

das lesões, ao período de limitação de atividades habituais e às sequelas resultantes. 

A estratégia metodológica para minimizar essas limitações foi a supervisão realizada pela 

pesquisadora principal e o cuidadoso treinamento e seleção de entrevistadores locais. Esses, 

por conhecerem a comunidade, teriam a possibilidade de investigar de forma mais eficiente a 

real ocorrência dos eventos relatados.

 Concluindo, constatamos que existem poucos estudos epidemiológicos sobre o 

conjunto de acidentes em estudos populacionais censitários. Na população estudada só foram 

relatados acidentes leves. A análise comparativa dos resultados deste estudo foi prejudicada 

pela escassez de estudos semelhantes. 
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