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ÁREA 14 - POPULAÇÃO, MIGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

UMA ANÁLISE SOBRE O COMPORTAMENTO DE RISCO PARA ACIDENTES DE
TRÂNSITO NO BRASIL
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Resumo: Nos últimos anos,os acidentes de trânsito tem apresentado números bastante preocupantes uma vez que
estão associado a fatores econômicos, sociais e comportamentais. Apesar da importância, o assunto ainda é pouco
explorado dentro da literatura, os noticiários no Brasil apontam uma forte relação entre os fatores de risco (consumo
de álcool e droga, uso de capacete ou cinto de segurança, excesso de velocidade) e os acidentes de trânsito. Diante
disso, o principal objetivo desse estudo é avaliar como os fatores de risco afetam o número dos acidentes de trânsito.
Para isto, o presente estudo utilizou-se dos microdados da Pesquisa Nacional da Saúde (PNS) e estimou um modelo
logit para o estudo dos efeitos dos fatores risco. A análise empírica aponta que os acidentados do sexo masculino,
não branco, com idade mais jovem e com baixo nível de escolaridade possuem maiores chances de acidentar-se.
Com relação aos fatores de risco, o estudo mostra que, os indivíduos costumam beber antes de dirigir,conforme
aponta os dados, o fato do indivíduo ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir aumenta em 75% a probabilidade da
ocorrência de acidentes trânsito.
Palavras-Chave: Acidentes de trânsito, fatores de risco, consumo de bebidas alcoólicas.
Abstract: In recent years, traffic accidents have presented quite worrying numbers since they are associated
with economic, social and behavioral factors. Despite the importance, the subject is still little explored
within the literature, the Brazilian news reports show a strong relationship between risk factors (alcohol
and drug use, use of helmet or seatbelt, speeding) and motor vehicle crashes. Traffic. Therefore, the main
objective of this study is to evaluate how risk factors affect the number of traffic accidents. For this, the
present study used microdata from the National Health Survey (PNS) and estimated a logit model for
the study of the effects of risk factors. The empirical analysis points out that non-white males, with a
younger age and with a lower educational level, are more likely to be injured. With regard to risk factors,
the study shows that, individuals who usually drink before driving. As the data points out, the fact that the
individual drinks alcohol before driving increases the probability of accidents by 75 %.
Keywords:Accidents of traffic, risk factors, consumption of alcoholic beverages.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a violência no trânsito tornou-se pauta de grandes discussões, uma vez
que o Brasil tem apresentado índices cada vez mais elevados e preocupantes, quando comparado
com anos anteriores3. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015) os acidentes
de trânsito caracterizou-se como uma das principais causas de mortes violentas entre jovens e
homens, o que vem comprometendo com a segurança da sociedade. Os benefícios4 dos veículos
a motor são evidentes, no entanto, junto a eles vêm sérios problemas sociais. E, apesar das
campanhas educativas, os custos atrelados à violência no trânsito tornaram-se inevitáveis.

Enquanto nos países desenvolvidos existe um maior esforço quanto ao controle de
acidentes de trânsito, por outro lado, nos países em desenvolvimento os acidentes tem se tornado
um problema cada vez mais comum. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN, 1999), os países em desenvolvimento, de baixa e média renda são os que possuem
as maiores proporções de frotas de veículos no mundo, e consequentemente, apresentaram os
maiores índices de acidentes de trânsito. Para Söderlund e Zwi (1995), além de representar
um custo social elevado, os acidentes de trânsito representam um custo anual de 1% a 2% do
PIB para os países em desenvolvimento. Sem embargo, os índices de acidentes de trânsito tem
alcançado patamares bem acima da média mundial. Segundo a OMS (2015), em 2015, o Brasil
apresentou uma taxa de 23,4 mortes por 100 mil habitantes. No ranking que avalia os países
recordistas em acidentes de trânsito, o Brasil aparece em 4o lugar, perdendo apenas para Belize,
República Dominicana e Venezuela (OMS, 2015).

Além disso, acompanhado pelo crescimento urbano, as rodovias brasileiras tem apresen-
tado um comportamento crescente quanto ao fluxo de veículos em circulação.Por esse motivo,
as rodovias brasileiras é considerada uma das mais perigosas do mundo. A falta de atenção e o
excesso de velocidade, tem sido uma das principais causas para elevação desses acidentes. Por
outro lado, as rodovias brasileiras apresentam condições inadequadas e de grande deficiência
quanto a fiscalização5 do trânsito (VASCONCELLOS, 1995; MESQUITA, 2011; OLIVEIRA;
SOUSA, 2003). Com base nos dados do Ministério da Saúde, no ano 2015 registrou-se 37.306
óbitos e 204 mil indivíduos feridos. De acordo com o Portal de Trânsito Brasileiro, os índices de
acidentes de trânsito ocupa a 3o colocação como causa de mortes. Ainda, as estatísticas apontam
que no Brasil a proporção é de 1 óbito para 690 veículos, ao passo que na França é 3.000, Suíça
3.600, Alemanha 4.200, EUA 5.300, Japão 5.600 e Suécia 6.900 (OMS, 2015).

Com o crescimento do número de óbitos no Brasil, o cenário de ocorrências de trânsito
tornou-se preocupante, pois boa parte desses acidentes é causada por imprudências6 dos con-
dutores. Estudos elaborados pela OMS indicam que 94% dos acidentes fatais é consequência
3 Segundo a OMS (2015) em 2015, o Brasil obteve uma taxa de 23,4 mortes por 100 mil habitantes, enquanto que

em 2009 essa taxa foi de 19 mortes por 100.000 habitantes.
4 Os benefícios quanto ao transporte urbano são claros, entre eles : agilidade, conforto, praticidade, mobilidade,

status.
5 Fiscalização relacionada as condições dos veículos automotores e conduta dos motoristas
6 Práticas dos motoristas que deveriam ser evitadas.
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de falhas humanas, sendo eles: dirigir em alta velocidade em condições arriscadas, ultrapassar
caminhões, desrespeitar sinais e ultrapassagens, dirigir muito rápido ou devagar, tentar passar de
um congestionamento, comer enquanto dirige, acelerar no sinal amarelo, consumo de bebidas
alcoólicas, consumo de cigarro ou de outro produtos do tabaco, descaso quanto ao uso do cinto
de segurança (VASCONCELOS; COSTA, 2005). Ainda, Rozestraten (2012) relata que 80% dos
acidentes de trânsito é consequência de fatores humanos.
Embora as condições das rodovias brasileiras sejam fatores responsáveis pelos acidentes de
transito, as falhas humanas são aspectos de grande peso sobre as taxas de mortalidade por
causas externas (BARROS et al., 2003). Logo, o crescimento urbano acelerado proporcionou
um aumento das frotas veículos, e por outro lado, a imprudência dos motoristas intensificou o
número de mortes e feridos. De acordo com a OMS (2015) condutas imprudentes foi responsável
pela morte de mais de 40.000 pessoas no país. Isto posto, fica evidente que os acidentes de
trânsito têm elevado impacto econômico e social, pois, não menos importante que os custos
econômicos são as perdas de vidas humanas. Devido a elevação dos óbitos e lesões maior é o
custo econômico,já que causam prejuízos sobre a capacidade produtiva, acarretando apenas em
despesas como o pagamento dos benefícios previdenciários, redução da produtividade e aumento
dos custos com trabalhadores.

Diante dos argumentos elencados, o objetivo desse estudo consiste em averiguar os
efeitos do comportamento de risco sobre a ocorrência acidentes de trânsito. Logo, entender os
riscos das ações dos indivíduos sobre as ocorrências por acidentes de trânsito é crucial para
identificar a importância da formulação de medidas educativas e de fiscalização, que incentivem
mudanças nos hábitos e comportamentos da sociedade, uma vez que, é a conscientização das
pessoas um dos fatores cruciais para redução dos índices de risco de acidentes no trânsito. E
desse modo, promover políticas publicas promovam ambientes seguros e saudáveis para melhoria
da mobilidade humana e bem-estar da sociedade.
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2 METODOLOGIA

Para esta seção será apresentado a base de dados, assim também, o tratamento realizado
com os microdados. Em seguida, será apresentado o modelo empírico e estatística descritiva
utilizada para alcançar o objetivo elencado na introdução deste estudo.

2.1 BASE DE DADOS E TRATAMENTOS:

O objetivo desse estudo consiste em averiguar os efeitos do comportamento de risco sobre
os acidentes de trânsito. Desse modo, para análise empírico-estatística utilizou-se dos microdados
provenientes da Pesquida Nacional da Saúde(PNS). A PNS7 é resultado de uma parceria com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o Ministério da Educação, faz
parte do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE, representativa para o
Brasil. Esta base permite investigar aspectos relacionados às condições de saúde da população
brasileira, com enfoque em três perspectivas: percepção do estado de saúde, estilos de vida e
doenças crônicas.

Assim, a partir do cruzamento das informações da PNS, o estudo em questão tem por
objetivo averiguar os efeitos dos maus hábitos sobre os incidentes de trânsito no Brasil. Além
da variável dependente, acidentes de trânsito, também utilizou-se um conjunto de atributos
relacionados ao estilo de vida do indivíduo (Ver quadro 1). A variável sexo qualifica o indivíduo
quanto ao seu gênero, assumindo 1 se o indivíduo é do sexo masculino e 0 caso contrário. Em
relação aos aspectos raciais foi criada uma dummy que qualifica a raça do indivíduo, 1 se ele
é da cor branca e 0 caso contrário. Outra dummy foi casada, que identifica se o indivíduo vive
ou não com cônjuge :1 casada e 0 caso contrário. Para escolaridade foram criadas três variáveis
binárias: fundamental, médio e superior; onde a primeira dummy assume valor de 1 se o indivíduo
concluiu no máximo o ensino fundamental e 0 caso contrário, e o mesmo segue para as demais
dummies de escolaridade.

Foram empregadas algumas variáveis que qualificam o comportamento de risco dos
indivíduos, entre eles temos: consumo de bebidas alcoólicas, uso de cinto de segurança, uso do
capacete, uso do cinto de segurança entre os passageiros e uso do capacete entre os passageiros.
Por fim, foram empregadas algumas variáveis dummies regionais: Norte, Nordeste, Sudeste,
Sul e Centro Oeste; assumindo valor de 1 se o indivíduo reside na respectiva região e 0 caso
contrário, respectivamente.
7 Consiste em uma pesquisa de base domicilar, realizada em 81.767 domicílios em 1.600 municípios. O inquérito

foi composto por três questionários: o domiciliar, referente às características do domicílio, nos moldes do censo
demográfico e da PNAD; o relativo a todos os moradores do domicílio, que dará continuidade ao Suplemento
Saúde da PNAD; e o individual, a ser respondido por um morador adulto (18 anos ou mais) do domicílio, com
enfoque às principais doenças crônicas não transmissíveis, aos estilos de vida, e ao acesso ao atendimento
médico.
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Tabela 1 – Descrição e Fonte das variáveis utilizadas no modelo

Variável Descrição Fonte

Acidente de Trânsito Nos últimos 12 meses se envolveu em algum acidente de trânsito PNS

Variáveis Socieconômicas

Sexo 1 – Homem 0 – Mulher PNS

Cor 1 – Branca 0– Caso Contrário PNS

Idade Idade do indivíduo PNS

Casada 1 – Casado 0 – Caso Contrário PNS

Situação Censitária 1 – Urbana 0 – Caso Contrário PNS

Ensino Fundamental 1– Conclui no máximo até o ensino fundamental 0 – Caso Contrário PNS

Ensino Médio 1– Conclui no máximo até o ensino médio 0 – Caso Contrário PNS

Ensino Superior 1– Conclui no máximo até o ensino superior 0 – Caso Contrário PNS

Pos-Graduação 1– Conclui no máximo até a pós-graduação 0 – Caso Contrário PNS

Renda do trabalho Rendimento bruto mensal PNS

Variáveis de Risco

Consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Usa cinto no banco da frente 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Usa cinto no banco da trás 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Usa capacete quando dirige 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Usa capacete quando anda no banco de trás 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Variáveis Regionais

Região Norte 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Região Nordeste 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Região Sul 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Região Sudeste 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Região Centro Oeste 1 – Sim 0 – Caso Contrário PNS

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados da PNS(2013).
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2.2 MODELO EMPÍRICO

Para identificar os efeitos do comportamento de risco sobre a ocorrência de acidentes
trânsito, optou-se pelo modelo logit. A partir desse modelo é possível analisar como esses
determinantes afetam as chances a favor e a probabilidade de ocorrência de acidentes, bem como
os efeitos marginais das variáveis sobre essas probabilidades.

Desse modo, a estratégica empírica do presente estudo é averiguar a probabilidade do
indivíduos envolver-se em acidente de trânsito. Logo, tratando de um logit, o modelo de regressão
é caracterizado pela seguinte equação:

Y ∗ = Xβ + ε (1)

Onde:
Y ∗ é uma variável latente (contínua) não observada que determina o diferencial de

utilidade que o indivíduo caso ocorra um acidente de trânsito em relação a situação contrária; X
é um vetor de variáveis de características pessoais e socioeconômicas, como sexo, escolaridade,
raça, dentre outras; e ε é um termo de erro aleatório normalmente distribuído e com variância
constante, ou seja, representa as características não observadas(WOOLDRIDGE, 2006).

Sabendo que termo estocástico ε segue uma distribuição de probabilidade logística,
equação (1) pode ser estimada por um modelo logit usando a técnica de Máxima Verossimilhança

(GREENE, 2003). Desse modo, assumindo que Y é uma variável binária, que assumirá dois
valores 0 e 1. Quando 1, significa que o indivíduo envolveu-se em algum acidente de trânsito; e
0 caso contrário. Logo, a probabilidade do indivíduo envolver-se em acidente de trânsito pode
ser estimada por:

Prob(Y = 1) =
exp(βX)

1+ exp(βX)
(2)
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Tabela 2 – Estatística Descritiva das variáveis do modelo

ACIDENTADOS NÃO ACIDENTADOS

Variáveis Média Limite Superior Limite Inferior Média Limite Superior Limite Inferior

sexo 0,648 0,613 0,682 0,478 0,475 0,481
Branco 0,406 0,371 0,441 0,458 0,451 0,464
idade 35.801 34.861 36.742 35.861 35.652 36.069
casada 0,535 0,499 0,572 0,47 0,466 0,475
escolaridade fundamental 0,461 0,423 0,498 0,585 0,578 0,591
escolaridade média 0,364 0,331 0,397 0,277 0,273 0,282
escolaridade superior 0,175 0,146 0,203 0,138 0,133 0,144
renda domiciliar 2.803.426 2.572.315 3.034.536 3.328.694 3.208.351 3.449.037
situação censitária 0,85 0,822 0,877 0,852 0,848 0,857
Bebe antes de dirigir 0,137 0,111 0,162 0,013 0,012 0,014
capacete 0,496 0,458 0,534 0,058 0,056 0,06
capacete atras 0,049 0,036 0,063 0,007 0,006 0,008
cinto 0,686 0,653 0,72 0,236 0,233 0,24
cinto atras 0,392 0,357 0,426 0,145 0,142 0,149
centro oeste 0,112 0,096 0,129 0,074 0,074 0,074
nordeste 0,31 0,277 0,342 0,277 0,277 0,278
norte 0,099 0,083 0,116 0,083 0,083 0,083
sudeste 0,336 0,292 0,38 0,422 0,422 0,423
sul 0,143 0,115 0,171 0,143 0,143 0,144

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados da PNS(2013).

Por fim, os resultados expressos serão expressos em termos da razão das chances (odds

ratios), ou seja, os coeficientes apresentados mensuram o impacto da mudança marginal em cada
atributo sobre as chances do indivíduo envolver-se em acidentes de trânsito (GREENE, 2003).

2.3 ESTATÍSTICA DESCRITIVA

A fim de verificar os determinantes dos acidentes de trânsito, foi necessário identificar o
perfil socioeconômico desses indivíduos. Para isto, utilizou-se das estatísticas descritivas das
variáveis explicativas (Ver Tabela 1) .

A partir da tabela 2 é possível descrever as variáveis utilizadas na análise empírica do
presente estudo. De um lado, o primeiro bloco representa os indivíduos que relataram ter-se
envolvido em acidente de trânsito, por outro lado, o segundo bloco sinalizam os indivíduos que
relataram nunca ter-se envolvido em qualquer tipo de acidente de trânsito. Essa estatística sugere
que, em média, o grupo do primeiro bloco é constituído por pessoas do sexo masculino, tem
idade média de 36 anos,possuem ensino fundamental completo, são casados e não brancos. Com
relação aos indivíduos que nunca se envolveram em acidentes, constatou-se que, em média, são
mulheres, possuem no máximo o ensino fundamental, utilizam capacete tanto no banco de trás
quanto no da frente, não consomem bebidas alcoólicas, residem na zona urbana.

Com relação as variáveis de riscos, verifica-se que, em média, 14% dos indivíduos aci-
dentados ingerem bebida alcoólica antes de dirigir, enquanto 1% dos não acidentados relataram
ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólicas antes de dirigir. Esses dados identificam que os fa-
tores de riscos que mais aproximam as pessoas à colisões fatais é devido ao uso abusivo de álcool.

Muitas estatísticas apontam que o grande número de mortes em acidentes de trânsito é
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causada pela falta do uso de cinto de segurança ou capacete. Conforme os dados da tabela 2, em
média 49% dos indivíduos acidentados utilizam capacete, enquanto os não acidentados apenas
5,8% utilizam do capacete. Com relação ao uso do cinto de segurança, em média, 50% e 6%
entre os indivíduos acidentados e não acidentados utilizam do cinto, respectivamente. Ainda,
com relação ao uso do cinto no banco passageiro verificou-se que, 39% dos acidentados utilizam
do cinto quando estão como passageiros, por outro lado, apenas os 14,5% dos não acidentados
utilizam do cinto; ou seja,o uso de cinto de segurança e capacete é maior entre os indivíduos
acidentados. A partir dessa estatística é possível identificar que os indivíduos já acidentados
tornam-se mais cuidadosos, pois as lesões e ferimentos causados por esses incidentes acaba
refletindo sobre o comportamento de risco desses indivíduos.

Por fim, comparando os diferenciais de salariais por grupo, averígua-se que os indivíduos
que já se envolveram em acidentes de trânsito auferem renda inferior aos indivíduos do segundo
bloco. Ainda, enquanto os indivíduos do primeiro bloco recebem R$2.803,423, o segundo bloco
recebe R$3.328,694 resultando em um diferencial de R$525,27.
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3 RESULTADOS EMPÍRICOS

Nesta seção será apresentado os resultados do modelo empírico. A finalidade desse
estudo é esclarecer a partir da análise das taxas de riscos (odds ratios) o impacto dos indicadores
de maus hábitos observados sobre a probabilidade do indivíduo ter-se acidentado. Além desse
indicadores do comportamento de risco, considerou-se alguns atributos socieconômicos, como:
sexo, cor, renda domiciliar, escolaridade. A razão das chances (odds ratios) é o antilogaritmo do
j-ésimo coefiente angular, desse modo, a interpretação consiste em averiguar as chances a favor
de um aumento de uma unidade no j-ésimo regressor. (GREENE, 2003).

A tabela 3 a seguir reporta os resultados da estimação da regressão do modelo logístico,
expressos em termos impacto da mudança marginal em cada atributo sobre a probabilidade do
indivíduo ter-se envolvido em acidentes de trânsito. Ademais, para interpretação do modelo é a
razão das chances ( odds ratios) e o efeito marginal, o coeficiente estimado apenas nos fornecer
o sentido de efeito das variáveis independentes sobre a variável de interesse.

Tabela 3 – Determinantes dos acidentes de trânsito - regressão logit (taxas de risco: odds ratios)
e efeito marginal

Variáveis Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) odds ratios Ef.Marginal
Intercepto -5,0315 0,1977 -25,45 0,0000 0.00652883 0.006486481
Sexo 0,2452 0,0875 2,80 0,0051 1.27783176 0.560986015
Idade -0,0060 0,0025 -2,40 0,0165 0.99403738 0.498504888
Renda domicilar -0,00003252 0,0000 -2,23 0,0255 0.99996748 0.499991870
Situação Censitária -0,0673 0,1205 -0,56 0,5767 0.93495288 0.483191550
Casada -0,0625 0,0862 -0,73 0,4684 0.939398 0.484376084
Branco -0,1794 0,0852 -2,11 0,0352 0.83575015 0.455263561
Escolaridade_med -0,2314 0,1193 -1,94 0,0525 0.79341021 0.442403086
Escolaridade_fund -0,0906 0,1155 -0,78 0,4331 0.91339896 0.477369842
Norte 0,0383 0,1163 0,33 0,7422 1.03900364 0.509564387
Nordeste -0,0818 0,1002 -0,82 0,4144 0.92146884 0.479564811
Sudeste -0,3833 0,1262 -3,04 0,0024 0.681609 0.405331564
Sul -0,2614 0,1423 -1,84 0,0663 0.76999103 0.435025384
Capacete 1,8007 0,1190 15,13 0,0000 6.05360143 0.858228451
Capaceteat -0,0112 0,1819 -0,06 0,9510 0.98889417 0.497208039
Cinto 1,4278 0,1300 10,98 0,0000 0.93566236 0.806559558
Cintoat -0,0665 0,1006 -0,66 0,5086 0.93566236 0.483380976
bebe 1,1023 0,1476 7,47 0,0000 3.011087 0.750691036
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados da PNS(2013)

A partir da tabela 3 verificamos os determinantes dos acidentes de trânsito, conforme
aponta a tabela 3 a maioria das variáveis foram estaticamente significativas. Então observa-se
que, ser do sexo masculino aumenta em 27,78 p.p. a probabilidade do indivíduo ter-se envolvido
em acidentes quando comparado as mulheres, ou seja, diferentemente dos homens, as mulheres
são mais atenciosas quando a questão é trânsito e os homens são mais predispostos a riscos
(KLIEGMAN et al., 2014). Ainda, os dados apontam que há um predomínio de vítimas do sexo
masculino jovens, corroborando com as estatísticas do (OMS, 2015). O fato do indivíduo ter mais
idade influencia negativamente para com os acidentes trânsito, conforme a tabela 3, um ano a
mais na idade do indivíduo implica em uma redução de 0,59 p.p. nas chances do indivíduo ter-se
envolvido em acidentes de trânsito. Segundo o (DENATRAN, 1999) as maiores ocorrências de
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vítimas fatais no trânsito se concentra entre os indivíduos jovens com idade entre 18 e 24 anos.

Em relação a variável renda domiciliar, verificou-se que renda impactou negativamente
sobre os incidentes de trânsito, ou seja, quanto maior o nível de renda domiciliar do indivíduo
menores as chances dele envolver-se em acidentes. Segundo Kliegman et al. (2014), a pobreza é
um dos fatores cruciais para explicar as lesões entre pessoas jovens, sendo 2 a 4 vezes maior
entre os indivíduos pobres. O fato do indivíduo ser casado, implica numa redução de 16 p.p. nas
chances do indivíduo envolver-se em acidentes automotivos.

No tocante das variáveis regionais (Sul e Sudeste) foram estaticamente significativas,
mostrando que, os indivíduos que residem nos estados do Sul e Sudeste possuem menores
probabilidades de envolver-se em acidentes quando comparados com os indivíduos residentes
da região Centro-Oeste. Conforme aponta a tabela 2, o indivíduo que reside no Sul e Sudeste
possuem 31,84p.p e 23 p.p menores chances de envolver-se em qualquer tipo de incidentes de
trânsito,respectivamente.

Por fim, a variável de risco que declara se o indivíduo costuma beber antes dirigir foi
estaticamente significativa, mostrando que, indivíduos que costumam beber e em seguida dirigir
possuem 201,10 p.p. maiores chances de envolver-se em acidentes automotivos. Logo, como
esperado, o consumo de bebidas alcoólicas e volante não é uma boa combinação. Segundo
o Ministério da Saúde (CATALOGRÁFICA, 2006) 21% dos acidentes estão relacionados ao
consumo de álcool. Diante disso, verifica-se a necessidade de averiguar como o comportamento
dos condutores são riscos para o trânsito, a fim de direcionar políticas públicas para atenuar os
acidentes automotivos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista do aumento continuado dos acidentes de trânsito, o seguinte estudo teve por
objetivo averiguar como o comportamento de risco no trânsito interfere sobre os acidentes de
trânsito. Para isto, utilizou-se dos microdados da Pesquisa Nacional da Saúde (PNS), realizada
em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2013.

Para estatística descritiva buscou-se verificar as características relacionadas aos indi-
víduos acidentados e os não acidentados. Assim, foi possível identificar que, em média, os
acidentados caracterizam-se por um grupo de indivíduos do sexo masculino, com idade de 36
anos, com nível fundamental completo, não brancos, casados. Com relação aos fatores de risco,
em média,os indivíduos acidentados consomem bebida alcoólicas antes de dirigir, residem na
zona urbana, utilizam do cinto de segurança e capacete. Por outro lado, os indivíduos que nunca
se acidentaram são em média mulheres, possuem no máximo o ensino fundamental, não utilizam
do capacete tanto no banco de trás quanto no da frente, não consomem bebidas alcoólicas, resi-
dem na zona urbana. Comparando os diferenciais de renda, o grupo de indivíduos acidentados
auferem uma renda inferior aos indivíduos não-acidentados.

Os achados empíricos mostram que, como esperado os indivíduos que consomem bebidas
alcoólicas antes de dirigir tem maiores chances de ter-se envolvido em acidentes de trânsito; esse
resultado corrobora com os noticiários de vítimas fatais envolvendo o uso de álcool e acidentes de
trânsito. Segundo (DENATRAN, 1999), os indivíduos que costumam beber são mais propensos
a dirigir em alta velocidade, uma vez que deixam de utilizar cinto de segurança e capacete ao
conduzir seus veículos causando efeitos deletérios. Ao ingerir bebidas alcoólicas e outras drogas
o organismo sofre algumas alterações, sendo elas:fisiológicas implicando em cansaço que induz a
sonolência; psicológica, pois aumenta o risco; comportamentais permitindo condutas agressivas
e impulsivas contribuindo a negligência de quem a ingere (SILVA, 2012).

Haja vista, além das vidas perdidas, as ocorrências de trânsito tem sido caracterizada
por seu impacto social e econômico. Logo, a partir desses resultados é possível identificar a
importância para formulação e avaliação de políticas sociais que visem a promoção de um estilo
de vida saudável, visto que, grande parte das ocorrências de trânsito é consequência dos maus
hábitos da sociedade.
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