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RESUMO

Objetivo: Mostrar o perfil epidemiológico das fraturas de membros 
em vítimas de acidente com motocicleta atendidos no pronto-
socorro do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC), 
Curitiba, PR, Brasil, entre janeiro de 2007 e dezembro de 2013, e 
comparar os resultados com dados da literatura. Métodos: Trata-
se de estudo observacional, descritivo e retrospectivo. Os dados 
foram obtidos através da análise de todos os prontuários do período 
de janeiro de 2007 a dezembro de 2013 catalogados no arquivo 
médico do HUEC. Foram analisadas as fraturas das extremidades 
em vítimas de acidente com motocicleta, conforme prontuário e 
laudos radiológicos. Utilizou-se como critério de classificação o 
CID-10, agrupando-se as fraturas de acordo com a topografia da 
lesão. As variáveis analisadas foram: número de vítimas, sexo, idade 
e local da fratura. Foi elaborado um banco de dados e comparado 
com os resultados obtidos na literatura. Resultados: Em sete 
anos, identificou-se 3528 vítimas. Destas, 88,29% eram do sexo 
masculino e 11,71% do sexo feminino. A idade média foi 29,7 anos, 
observando-se forte correlação inversamente proporcional entre o 
número de vítimas e sua idade. Totalizaram-se 4365 fraturas, sendo 
59,66% em membros inferiores e 40,34% em membros superiores. 
Do total geral, 18,14% das fraturas foram de perna, 11,57% de mão 
e 10,65% de punho. Conclusão: O estudo atingiu seu objetivo e 
mostrou-se semelhante à literatura nacional consultada. Nível de 
Evidência II, Estudo Retrospectivo.

Descritores: Fraturas ósseas. Acidentes de trânsito. Motocicletas.

ABSTRACT 

Objective: Show the epidemiological profile of limb fractures in 
victim of motorcycle accident seen at the Emergency Department 
of Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC), Curitiba, 
PR, Brazil, from January 2007 to December 2013, as well as to 
compare the results with data from literature. Methods: This is a 
retrospective, descriptive, observational study. The information was 
obtained from the analysis of all the medical records from January 
2007 to December 2013 belonging to the hospital archives. Only 
extremity fractures cases from motorcycle accident victims were 
analyzed, according to the medical records and radiological 
reports. The ICD-10 was used as classification criteria, and the 
fractures were grouped depending on the topography of the injury. 
The following variables were considered: number of victims, gender, 
age and fracture site, in order to create a database to contrast 
with the literature. Results: During seven years, 3,528 motorcycle 
accident victims have been identified, 88.29% being male, 
whereas 11.71% being female. The average age of the victims was 
29.7 years old, observing a strong inverse correlation between the 
number of victims and their ages. There has been 4,365 fractures, 
being 59.66% in lower limbs and 40.34% in upper limbs. From 
that total, 18.14% were leg fractures, 11.57% were hand fractures 
and 10.65% were wrist fractures. Conclusion: This study has met 
its objectives and the results were similar to the national literature. 
Level of Evidence II, Retropective Study.

Keywords: Fractures, bone. Accidents, traffic. Motorcycles.
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INTRODUÇÃO 

Motocicletas são meios de transporte de fácil aquisição se 
comparados aos automóveis. Mais baratas e mais econômicas, 
crescem exponencialmente em número pelas ruas e rodovias 
do país, atingindo 16,9 milhões em circulação no ano de 2012.1  
A constatação de que o trânsito de Curitiba, PR, Brasil, que já 
foi dito “modelo de planejamento”, está em caos, devido ao 

aumento acelerado da frota de veículos, é uma preocupação 
no quesito acidentes com motociclistas. Devido à grande ex-
posição dos ocupantes a riscos, à exigência do cumprimento 
da demanda de bens e serviços por parte das empresas 
e, muitas vezes, pelo fato de as leis de trânsito não serem 
cumpridas, os acidentes com motocicleta tem consequên-
cias mais graves. Cabral et al.2 observaram que, dentre os 
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1032 indivíduos atendidos devido a acidente por transporte 
terrestre, em 57,4% dos casos as motocicletas estavam en-
volvidas no cenário do acidente.
Em um estudo realizado em um serviço de pronto-atendimen-
to com 90 motociclistas vítimas de acidentes de trânsito em 
Porto Alegre, RS, Brasil houve maior ocorrência de lesões do 
tipo fraturas de membros ou outras lesões que levem a inca-
pacidade temporária da vítima.3 Assim sendo, estabelecer a 
quantidade com que cada tipo de fratura decorrente desses 
acidentes se apresenta aos serviços públicos de pronto-so-
corro é de extrema importância para que esses se preparem 
de maneira adequada. 
No mesmo estudo, constatou-se que a fratura de membros in-
feriores era o tipo mais frequente de lesão nesse tipo de vítimas 
(22,60% de todas as lesões apresentadas), seguido por escoria-
ções (19,56%), fratura de membros superiores (8,90%), trauma 
torácico (6,85%) e traumatismo cranioencefálico (6,17%).3 Em 
2003, em estudo realizado na cidade de Maringá, PR, Brasil,  
com amostra de 67 vítimas, constatou-se que a maioria dos aci-
dentados eram homens (86,57%), maioria em faixa produtiva, 
com idade entre 14 e 32 anos (71,64%), e a maioria com lesões 
em membros inferiores e em seguida superiores.4 Em 2000, na 
cidade de Uberlândia/MG, com 965 vítimas, fraturas de mem-
bros totalizaram 31,84% das lesões apresentadas, sendo que 
143 acidentados tiveram ao menos uma fratura e 28 tiveram 
fraturas múltiplas.5 
O objetivo deste trabalho é mostrar o perfil epidemiológico das 
fraturas de membros em vítimas de acidente com motocicleta 
atendidos no pronto-socorro do Hospital Universitário Evangé-
lico de Curitiba (HUEC), Curitiba, PR, Brasil, no período de ja-
neiro de 2007 a dezembro de 2013, e comparar os resultados 
com dados da literatura pertinente. 

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e retrospectivo. 
Os dados foram obtidos através da análise de todos os prontuá-
rios, do período de janeiro de 2007 a dezembro de 2013, do Servi-
ço de Ortopedia e Traumatologia, catalogados no Arquivo Médico 
do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. 
Foram analisadas somente as fraturas das extremidades em 
vítimas de acidentes com motocicleta, conforme prontuário e 
laudos radiológicos.  
Utilizou-se como critério de classificação a análise da radiografia 
apresentada, observando-se o traço da fratura em relação à 
região anatômica, obedecendo-se à Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10). As fraturas foram agrupadas de acordo 
com a topografia da lesão em: fraturas de ombro; fraturas de 
braço; fraturas de cotovelo; fraturas de antebraço; fraturas de 
punho; fraturas de mão; fraturas de pelve; fraturas de quadril; 
fraturas de coxa; fraturas de joelho; fraturas de perna; fraturas 
de tornozelo; fraturas de pé. 
Foram observadas as seguintes variáveis: número de vítimas, 
sexo, idade e tipo de fratura. Foram excluídos prontuários in-
completos, ilegíveis ou com informações discordantes. Além 
disso, optou-se por selecionar vítimas que tivessem entre 18 
e 60 anos de idade. Comparou-se, em seguida, com a litera-
tura relacionada.
Formulou-se, para registro de informações, um banco de 
dados que consistiu das variáveis: ano, idade, sexo, tipo de 
fratura e um número de identificação do paciente somente para 
organização. O programa utilizado para tal fim foi o Microsoft 
Excel 2007, e os gráficos e cálculos estatísticos foram efetuados 
utilizando-se o mesmo programa.

RESULTADOS

Foram analisados 3528 prontuários de pacientes do setor de 
Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário Evangélico 
de Curitiba, atendidos entre janeiro de 2007 e dezembro de 
2013. O total de fraturas encontradas, de acordo com o CID-
10, foi de 4365, já que algumas vítimas apresentavam mais de 
uma fratura. (Tabela 1)
Do total de 3528 vítimas estudadas, 3114 (88,29%) eram do 
sexo masculino e 414 (11,71%) do sexo feminino. (Tabela 2)
Em relação à idade das vítimas, houve predomínio de pessoas 
entre 18 e 28 anos de idade. A média de idade foi de 29,7 
anos e a mediana foi de 28 anos. Quanto à moda, a maior 
quantidade de vítimas que sofreram algum tipo de fratura de 
membros tem 20 anos de idade. (Tabela 3)
Nessa situação, observou-se que a idade em relação ao número 
de vítimas está fortemente e inversamente correlacionada, 
sendo r=-0,9587. (Figura 1)
A avaliação da prevalência de fraturas de extremidades foi 
realizada de acordo com a metodologia do trabalho. Encontraram-

Tabela 1. Número de vítimas e número de casos de fraturas de mem-
bros no período estudado, por ano.

Ano Nº de Vítimas Nº de Fraturas

2007 389 479

2008 544 698

2009 418 518

2010 499 609

2011 584 707

2012 613 781

2013 481 573

 3528 4365

Tabela 2. Sexo das vítimas no período estudado, por ano.

Ano Masculino Feminino

2007 353 (90,75%) 36 (9,25%)
2008 482 (88,60%) 62 (11,40%)
2009 369 (88,28%) 49 (11,72%)
2010 447 (89,58%) 52 (10,42%)
2011 512 (87,67%) 72 (12,33%)
2012 531 (86,62%) 82 (13,88%)
2013 420 (87,32%) 61 (12,68%)

 3114 (88,29%) 414 (11,71%)

Tabela 3. Número de vítimas que sofreram algum tipo de fratura de 
membros, por idade.

Idade
(anos)

Nº de 
vítimas

Idade
(anos)

Nº de 
vítimas

Idade
(anos)

Nº de 
vítimas

Idade
(anos)

Nº de 
vítimas

18 154 29 143 40 68 51 20
19 202 30 124 41 69 52 22

20 214 31 102 42 57 53 15
21 199 32 101 43 51 54 10

22 206 33 81 44 53 55 13
23 171 34 85 45 38 56 11

24 175 35 76 46 40 57 5
25 178 36 93 47 32 58 7

26 140 37 70 48 37 59 7
27 123 38 65 49 28 60 7
28 151 39 62 50 23 Total 3528
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se 2604 fraturas em membro inferior (59,66%) e 1761 fraturas em 
membro superior (40,34%). (Tabela 4)
O tipo de fratura mais prevalente foi a fratura de perna, com 
792 fraturas ou 18,14% do total geral. Em seguida, com 505 
fraturas, aparece a fratura de mão, totalizando 11,57%. O ter-
ceiro tipo mais prevalente foi o de fratura de punho, 10,65% 
(465 fraturas), seguido de fraturas de ombro com 460 e coxa 
com 449. Na sequência da ordem de prevalência, encontramos 
as fraturas de tornozelo, joelho, pé, antebraço, pelve, cotovelo, 
quadril e braço. (Figura 2)
Nas Figuras 3 e 4, observam-se as prevalências de fraturas 
quando comparados isoladamente apenas membros superio-
res e inferiores, respectivamente.

DISCUSSÃO

A prevalência de adultos do sexo masculino, observada neste 
trabalho, vem ao encontro do relatado em diversos estudos 
sobre temas semelhantes. Em nosso estudo, encontrou-se 
que 88,86% das vítimas eram homens. No estudo de Pinto e 
Witt,3 essa representatividade foi de 86,7%, no de Dall’aglio5 

de 77,78%, no de Santos et al.6 de 87,43% e no de Silva et al.7 
83,5% do conjunto total de vítimas. A importância dos aciden-
tes com motocicletas no sexo masculino pode estar relacio-
nada com sua maior exposição, assim como a maior utilização 
deste tipo de veículo.7 
Quanto ao quesito idade, a mais prevalente foi de 20 anos, rep-
resentando 6,06% das vítimas. A média de idade foi de 29,7 
anos e a mediana de 28 anos. Dall’aglio5 demonstrou em seu 
estudo que 63,89% dos acidentados tinham entre 15 e 40 anos. 
Já, Pinto e Witt3 demonstraram que 78,9% das vítimas se encon-
travam na faixa entre 18 e 35 anos. 
Com as demonstrações expostas nesses estudos, observa-se 
uma alta relação entre uma população economicamente ativa 
e potencialmente contribuinte da classe laboral com os aciden-
tes com motocicletas. O fato de a prevalência das vítimas con-
centrar-se em adultos jovens do sexo masculino favorece um 
ponto de exclamação na situação econômica do país. Dessa 
representatividade, subentende-se um custo muito alto com a 
recuperação desses pacientes e uma consequente queda na 
contribuição à União devido ao tempo de afastamento dessas 
pessoas do seu trabalho. 
Para os motociclistas, os membros são justamente as regiões mais 

Figura 1. Número de vítimas que sofreram algum tipo de fratura de 
membros em relação à idade.

Tabela 4. Frequência de fraturas em membros superiores e membros 
inferiores.

MMSS MMII

Ombro 460 (10,54%) Pelve 121 (2,77%)
Braço 72 (1,65%) Quadril 98 (2,25%)

Cotovelo 108 (2,47%) Coxa 449 (10,29%)
Antebraço 151 (3,46%) Joelho 361 (8,27%)

Punho 465 (10,65%) Perna 792 (18,14%)
Mão 505 (11,57%) Tornozelo 425 (9,74%)

- - Pé 358 (8,20%)
Total MMSS 1761 (40,34%) Total MMII 2604 (59,66%)

Total geral 4365 (100%)

Figura 3. Prevalência de fraturas por região topográfica (somente mem-
bros superiores).
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desprotegidas, uma vez que o equipamento de segurança oferece 
proteção somente à região da cabeça.4 As lesões decorrentes dos 
acidentes de trânsito variam muito em função da cinemática do 
trauma em cada situação. No caso das motocicletas, habitualmen-
te as colisões são frontais, laterais ou traseiras. Quedas também 
exercem um fator importante na ocorrência das lesões. 
O número total de fraturas encontradas foi de 4365 num período 
de sete anos. Pinto e Witt3 encontraram 54 no período de março 
a abril de 2007. É importante ressaltar que, em ambos os estu-
dos, o hospital escolhido foi um Centro de Referência para Aten-
dimento ao Trauma e em capital de estado.
Quanto às fraturas de membro superior (ombro, braço, coto-
velo, antebraço, punho e mão), foram identificadas 1761 fratu-
ras, correspondendo a 40,34% do total de fraturas. Quanto às 
fraturas de membro inferior (pelve, quadril, coxa, joelho, perna, 
tornozelo e pé), identificou-se 2604 fraturas, o que correspon-
deu a 59,66%. Pinto e Witt3 concluíram a prevalência de 38,89% 
e de 61,11%, respectivamente, nas fraturas de membro supe-
rior e inferior. 
O Brasil, cada vez mais caótico em mobilidade urbana, carece 
de adequações que possibilitem mais qualidade e segurança 
aos motociclistas e usuários do trânsito em geral. A epidemiolo-
gia, principalmente em situações que envolvam a necessidade 
de uma melhor adequação das infraestruturas hospitalares, é 
essencial no entendimento da demanda de pacientes oriundos 
de acidentes. Os serviços de pronto-socorro devem estar aten-

tos às mais prevalentes situações para proporcionar um correto 
atendimento às vítimas do trânsito. Se, por um lado, os esforços 
para minimizar as consequências do acidente devem ser con-
tinuamente aprimorados, aqueles que visam à prevenção e o 
controle dos acidentes, como prática do bem-estar social, de-
vem ser priorizados.8 
Infelizmente, estudos com um levantamento epidemiológico da 
mesma proporção que o aqui apresentado são raros na literatura 
nacional. A esse fato, deve-se a dificuldade em comparar nossos 
resultados com os de outrem. Sugere-se um acompanhamento 
seriado das características apresentadas nesse trabalho. 
Igualmente, aconselhamos que se faça uma correlação entre as 
fraturas encontradas e o mecanismo de trauma (motocicleta x 
automóvel; motocicleta x motocicleta; motocicleta x anteparo; 
entre outros), além de se averiguar a concomitância de lesões 
em vítimas desse tipo de acidentes.

CONCLUSÃO

A partir da análise do exposto nos dados apresentados, concluí-
mos que nosso estudo se mostrou semelhante à literatura nacio-
nal consultada. A região anatômica mais prevalente em casos 
de fraturas de extremidades em acidentados com motocicleta 
foi a perna. As prevalências subsequentes são de membro su-
perior, entretanto, o membro inferior como um todo apresentou 
mais casos de fraturas. O padrão mais observado de vítima foi o 
de adulto jovem do sexo masculino.
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