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Distribuição da morbimortalidade dos acidentes de trânsito no 

Estado de Sergipe: uma análise espacial 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Acidentes de trânsito representam importante problema de saúde pública global 

e uma das principais causas de mortes e lesões em todo o mundo. Além de 

provocar enormes custos sociais para indivíduos, famílias e comunidades. Bem 

como representam uma sobrecarga pesada aos serviços de saúde e economias, 

em especial nos países em desenvolvimento1. Para a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), esse problema se tornou endêmico, em razão do 

número de vítimas e magnitude das sequelas orgânicas e emocionais (MINAYO, 

1994)2. 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS,2009) o trânsito 

é a nona causa de morte no planeta, representando o equivalente a 1,3 milhões 

de mortes por anos e entre os sobreviventes aproximadamente 50 milhões ficam 

com sequelas3. O Brasil, neste estudo, ocupou a 5ª colocação entre os 178 

países estudados4. Quando em 2010 a colocação foi elevada a 4ª posição, 

perdendo apenas para a China, Índia e Nigéria, conforme pesquisa realizada 

pelo Instituto Avante Brasil com base no relatório “Global Status Report on Road 

Safety 2013”, da Organização das Nações Unidas, que mostrou o número de 

mortes de 183 países5. Neste ano, 2010, segundo o DATASUS (acessado em 

18/08/2017) o número de mortes por acidentes de trânsito por residência no 

Brasil foi de 42.844, representando uma taxa de mortalidade por 100 mil de 21,92 

e em Sergipe foi de 613 mortes de residentes, o equivalente a taxa de 

mortalidade de 28,91. Portanto, apesar das mortes sergipanas representarem 

apenas 1,43% do total nacional o impacto destas mortes no território sergipano 

é superior ao nacional. 

Detectar as áreas em que ocorrem os acidentes pode ser o passo inicial para 

contribuir com medidas de intervenção. As técnicas de análise espacial e os 

recursos disponíveis no sistema de informação geográfico (SIG) constituem 
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ferramentas para estudos epidemiológicos. A análise espacial possibilita 

identificar locais com maior risco de ocorrência dos incidentes traumáticos 

(SILVA et al., 2011; ANDRADE et al., 2014)2, possibilitando elaborações de 

hipóteses. Na área da saúde, a utilização de eventos georeferenciados em nível 

local tem sido útil como ferramenta para o planejamento e gestão em saúde e, 

neste sentido, possibilita uma melhor localização de áreas de risco para 

acidentes de trânsito, subsidiando a tomada de decisões nos diversos setores, 

tais como de saúde, de educação e de transporte (CARDOSO, 2002)6. 

Inspirados pela forma intersetorial de construção de análise do Projeto Vida no 

Transito, este estudo busca identificar o padrão espacial da morbidade e 

mortalidade por acidentes de trânsito no território sergipano a partir de sistemas 

de informação do trânsito e da saúde comparando os anos de 2012 e 2016 com 

analises de proporcionalidade e risco relativo. 

 

2. METODOLOGIA 

Estudo ecológico exploratório, realizado a partir de dados secundários sobre 

acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias federais e estaduais do estado de 

Sergipe e óbitos, para os anos de 2012 e 2016. 

Para tratamento dos dados, tarefa esta que consistiu na exclusão dos registros 

inconsistentes e padronização da formatação das tabelas de modo a permitir a 

consolidação das informações das fontes citadas, bem como a produção de 

gráficos, foi utilizado o Microsoft Excel versão 2016.  Com a finalidade de 

desenvolver as análises espaciais (Mapas) dos dados consolidados, utilizamos 

um programa de Sistema de Informação Geográfica com código aberto e 

licenciado sob a Licença Pública Geral GNU, o QGIS. As ferramentas utilizadas 

possibilitaram uma leitura por ano, município, região de saúde e Estado. 

 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

3.1. Incidência e distribuição dos Acidentes de Trânsito* 

No ano de 2012 o total de acidentes de trânsito registrados pelos órgãos de 

trânsito estadual e federal em Sergipe foi de 6791, sendo registrados 1672 nas 
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rodovias federais – FED e 5119 nas estaduais – EST. Comparado ao ano de 

2016, onde foram registrados, 763 para a FED e 1352 para a EST, totalizando 

2115 para este ano implicando numa redução de 26,41% nas EST e de 45,64% 

no número de ocorrências nas FED, fato este diretamente associado a ampliação 

da malha viária já duplicada em vários trechos do território sergipano.  No 

Quadro 1, quanto ao mês de ocorrência, observamos que, em 2016, janeiro foi 

o mês com maior incidência nas FED e EST, mês onde há um aumento do fluxo 

por conta das viagens de verão. 

 

Quadro 1. Número de ocorrências de acidentes de trânsito, em rodovias 
estaduais e federais no território sergipano por mês*, 2012 e 2016. 

 
FONTE: PRF; DETRAN/SE/COAT.  ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

*O total utilizado para as rodovias estaduais foram retirados dos dados abertos disponibilizados no site do DETRAN/SE/ESTATISTICAS. 

 

Quanto ao dia da semana, como podemos observar na Tabela 1, nas FED o dia 

de maior incidência é a sexta-feira e que nos anos estudados houve uma 

redução de 49,21% neste número. De modo geral, as reduções de ocorrência, 

se deram em toda a semana e principalmente nas rodovias estaduais, com 

variações percentuais negativas superiores a 60 pontos e de modo mais enfático 
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nas segundas-feiras nas EST e nas quartas-feiras nas FED. 

Tabela 1.  Número de ocorrências de acidentes de trânsito, em rodovias 
estaduais e federais no território sergipano segundo o dia da semana*, 
2012 e 2016.  

 
FONTE: PRF; DETRAN/SE/COAT.  ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

*O total utilizado para as rodovias estaduais foram retirados dos dados abertos disponibilizados no site do DETRAN/SE/ESTATISTICAS. 

 

Saber o período do dia em que há uma tendência maior para ocorrência de 

acidentes de transito, permite aos órgãos envolvidos na prevenção, planejar 

estratégias para redução destas, pensando na redução das ocorrências, assim 

como a garantia de um atendimento resolutivo para as vítimas. Portanto, como 

vemos no Quadro 2, os horários de picos de ocorrências, análises lineares 

compatíveis para os anos comparados em ambas as rodovias, inclusive no que 

concerne ao aumento proporcional dos acidentes que ocorrem entre às 19h00 e 

23h59 e madrugada, exige uma leitura diferenciada a fim de entender o modo de 

intervir neste período do dia. 

DIA DA 

SEMANA 

2012 2016 ∆%2016-2012 

EST FED EST FED EST FED 

DOMINGO 638 224 237 122 -62,85 -45,54 

SEGUNDA 809 224 164 106 -79,73 -52,68 

TERÇA 756 223 163 91 -78,44 -59,19 

QUARTA 719 219 166 77 -76,91 -64,84 

QUINTA 719 251 161 116 -77,61 -53,78 

SEXTA 780 254 207 129 -73,46 -49,21 

SÁBADO 698 277 254 122 -63,61 -55,96 

Total 5119 1672 1352 763 -73,59 -54,37 
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Quadro 2. Percentual de ocorrências de acidentes de trânsito por grupo de 
horas*, em rodovias estaduais e federais. Sergipe, 2012 e 2016.  

 
FONTE: PRF; DETRAN/SE/COAT.  ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 
*O total utilizado para as rodovias estaduais foram retirados dos dados abertos disponibilizados no site do DETRAN/SE/ESTATISTICAS. 

 

A observação comparativa entre os anos de 2012 e 2016, a partir da 

espacialização dos acidentes de trânsito no território sergipano (Imagem 1), 

deixa evidente a mudança do cenário de forma positiva com redução significativa 

em 09 municípios, com número de acidentes entre 100-499, dos quais 04 da 

região de saúde de Aracaju (São Cristóvão, Itaporanga D' Ajuda, Laranjeiras, 

Barra dos Coqueiros), 02 da região de saúde de Socorro (Nossa Senhora do 

Socorro e Maruim) e os munícipios sedes das regiões de saúde de Estância, 

Lagarto e Itabaiana. Ficando neste patamar apenas o município de Nossa 

Senhora do Socorro, em 2016. Outra observação que podemos fazer, é também 

o fato desta redução ter ocorrido, na sua maioria, em (07), dos municípios que 

têm o seu território percorrido pelas rodovias federais (São Cristóvão, Itaporanga 

D' Ajuda, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Estância e Itabaiana e 

Maruim).  

A capital, Aracaju, reduziu em 75,79% (3215) as ocorrências, totalizando, no ano 

de 2016, 1027 acidentes, comparados aos 4242 que ocorreram em 2012. O 

número de municípios que não apresentaram nenhum acidente aumentou para 

18, em 2016, com destaque para os munícipios de Pirambu e Neopólis onde 

havia ocorrido, respectivamente 08 e 06 acidentes de trânsito, em 2012.
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Imagem 1. Espacialização das ocorrências de acidentes de trânsito nas 
rodovias estaduais e federais. Sergipe, 2012 e 2016. 

 

Analisando a variação percentual 2012-2016 (∆%), por região de saúde, 

observamos que na região de Aracaju, os municípios de Santa Rosa de Lima e 

Divina Pastora, apresentaram a maior redução percentual (-100), seguidos dos 

demais que também apresentaram redução. Para a região de Lagarto, dentre 

todas as reduções, Tobias Barreto foi quem se destacou (-72,73) (Quadro 3a).  

 

Quadro 3a. Variação percentual quanto ao número de acidentes de trânsito 
nos municípios das regiões de saúde de Aracaju e Lagarto. Sergipe, 2012-
2016. 

 

FONTE: PRF; DETRAN/SE/COAT.  ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 
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Na região de saúde de Propriá, apresentaram variação percentual positiva, ou 

seja, o número de acidentes de trânsito aumentou nos municípios de Aquidabã 

(∆%= +50) e Cedro de São João (∆%= 33,33). Entre os municípios que variaram 

para menos, N. Sr.ª. de Lourdes, Neópolis e Santana do São Francisco com (-

100), foram os que mais reduziram seus números. Outros como, Propriá e 

Muribeca, apesar de apresentarem reduções, demostram pelas suas variações, 

respectivamente (-44,44) e (-42,86), que são municípios críticos.  Ainda no 

Quadro 3b, na região de N. Sr.ª do Socorro, o município de Rosário do Catete 

apresentou redução de apenas 34,43 pontos percentuais, exigindo um olhar 

intervencionista mais apurado para as suas estradas federais e estaduais. 

Quadro 3b. Variação percentual quanto ao número de acidentes de trânsito 
nos municípios das regiões de saúde de Propriá e Nossa Senhora do 
Socorro. Sergipe, 2012-2016. 

 

FONTE: PRF; DETRAN/SE/COAT.  ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 
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A Quadro 3c trata das regiões de saúde de N. Sr.ª Da Glória e Estância, em 

relação a primeira, apesar de não ter quantificado enquanto variação percentual, 

devido a formula não admitir o valor zero como denominador, com exceção do 

Gracho Cardoso, os demais apresentaram ocorrência ou aumento das 

ocorrências entre os anos de 2012 e 2016, principalmente o município sede da 

região que apresentou um ∆%= +166,67, fato que se justifica pelo aumento da 

frota de meio de transporte que impacta diretamente no número de ocorrências 

e por ser uma região distante e os órgãos municipais de trânsito estarem em fase 

de estruturação. Quanto a segunda, região considerada crítica, uma vez que 

metade dos seus municípios tem a BR 236 no seu perímetro urbano, fato que 

justifica percentuais de redução próximos ou abaixo de 50% e Pedrinhas que 

aumentou em 100 pontos percentuais o número de suas ocorrências. 

 

Quadro 3c. Variação percentual quanto ao número de acidentes de trânsito 
nos municípios das regiões de saúde de N. Sr.ª da Glória e Estância. 
Sergipe, 2012-2016. 

 

FONTE: PRF; DETRAN/SE/COAT.  ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

 

Para a região de saúde de Itabaiana, (Quadro 3d), todos os 14 municípios 

apresentaram reduções, porém o município sede é, depois de Aracaju e Nossa 

Senhora do Socorro, o que apresenta o maior número de ocorrências registradas 

pelos órgãos de trânsito aqui analisado (96 registros), apesar de tê-los variado 

negativamente em 48,48 pontos percentuais. Outro município que exige nossa 
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atenção é Frei Paulo que reduziu em apenas -11,11 o número de registros. 

Situação que sugere ser, essa, uma região com risco evidente para acidentes de 

trânsito, quer seja por estrutura da via, falta de sinalização, falta de ações 

educativas e de fiscalização, neste território. 

 

Quadro 3d. Variação percentual quanto ao número de acidentes de trânsito 
nos municípios da região de saúde de Itabaiana. Sergipe, 2012-2016. 

 

FONTE: PRF; DETRAN/SE/COAT.  ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

 

3.2. Morbidade dos acidentes de trânsito 

A distribuição especializada, demonstrada na Imagem 2, das pessoas feridas no 

território sergipano, por ocorrência do acidente de trânsito, retrata que Aracaju 

manteve o título de maior número de feridos, apesar da redução de 1576 para 

1025. No grupo de municípios identificados com número de feridos a partir de 

100 e menos de 500, houve uma queda, reduzindo de 04 (Estância, Nossa 

Senhora do Socorro (237), Itabaiana e São Cristóvão) para 01(Nossa Senhora 

do Socorro (218)), nesta categoria, em 2016. Apenas o município de Brejo 

Grande, aumentou o número de feridos saindo de uma graduação mais clara 

para uma mais escura, em 2016 e, apenas São Cristóvão, desceu duas 

graduações na escala de cores, reduzindo o número de feridos entre 40 e 69. 

Enquanto os demais municípios sergipanos migraram para a graduação mais 

clara subsequente ou permaneceram na mesma.
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Imagem 2. Espacialização do número de feridos por acidentes de trânsito 
por município de ocorrência. Sergipe, 2012 e 2016. 

 

 

 

A fim de compreender o risco de morte ou a morbidade no território sergipano, 

em números absolutos, em 2012, foram registrados como “feridos”, pela PRF e 

DETRAN, 3226 pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, reduzindo para 

2049 pessoas em 2016, representando uma queda de 36,48% no total. 

Realizando a análise por rodovia, como pode ser observado na Quadro 4, 

comparando os dois gráficos, houve um aumento em cerca de 11 pontos 

percentuais no número de ocorrências das FED, implicando num aumento de 

13,51 pontos percentuais em número de feridos. No entanto, nas EST a 

realidade retratada foi a redução do número de ocorrências em 14,93%, 

enquanto que o número de feridos aumentou em 289,20%, entre os anos de 

2012 e 2016, refletindo o aumento da gravidade das ocorrências.
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Quadro 4. Análise entre a proporção do número de ocorrências e a 
proporção de feridos destas ocorrências em rodovias federais e estaduais. 
Sergipe, 2012 e 2016. 

 
FONTE: PRF; DETRAN/SE/COAT.  ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

 

A compreensão da gravidade permite ao gestor planejar o impacto das despesas 

e ampliação dos recursos para custos hospitalares e garantia de assistência. 

O risco relativo - RR estima a magnitude da associação entre a exposição ao 

fator de risco e o desfecho, indicando quantas vezes a ocorrência do desfecho, 

nos expostos, é maior do que aquela entre os não-expostos7. Permitindo a 

comparação de informações de diferentes áreas, padronizando-as e retirando 

assim, o efeito das diferentes populações. Em suma, este indicador representa 

a intensidade da ocorrência de um fenômeno com relação a todas as regiões de 

estudo (MEDRONHO et al., 2009)6.  

O mapa de risco, para o ano de 2012, demonstra que 14 municípios 

apresentaram RR para acidentes com vítimas na região de saúde de Propriá, 

comparado a 13 em 2016. Ainda nesta região, o munícipio de São Francisco, 

para ambos os anos, apresentou RR superior duas vezes, em 2012, e mais de 

três vezes em 2016 comparado ao RR do estado.  Os municípios das regiões de 

saúde de Lagarto e Nossa Senhora da Glória, para ambos os anos, 

apresentaram RR inferior a 1. Na região de N. Sr.ª do Socorro os municípios de 

Maruim e Rosário do Catete apresentaram risco relativo superior a 2, sendo que 

Rosário do Catete apresenta um risco de existir acidentes com feridos, superior 

3,78 vezes comparado a Sergipe. (Imagem 3). 
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Imagem 3. Mapa de risco relativo dos AT com vítimas por município. 
Sergipe, 2012 e 2016. 

 

 

3.3. Características das mortes no trânsito   

“O Estado de Sergipe, seguindo a tendência nacional nas últimas décadas, vem 

apresentando crescente e desordenada urbanização. Paralelamente, a 

economia ampliou o acesso ao crédito, melhorando o poder aquisitivo do cidadão 

que paulatinamente preteriu o meio de transporte coletivo em prol do individual. 

Comparando o período 2006 a 2015 observamos aumento percentual de 

145,75% no número de meios de transporte em geral, sendo que houve a 

redução percentual de -13,26 para veículos e um incremento de +32,65 para 

ciclomotores”8, o que contribui diretamente para o aumento dos acidentes de 

trânsito, bem como no número de mortes. 

Em relação ao tipo de vítima morta nos acidentes de trânsito, como podemos 

observar na Gráfico 1, o estado de Sergipe apresentou 57% dos óbitos de 

motociclistas, seguido dos condutores de automóveis com 18%.
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Gráfico 1. Proporção de mortes em acidentes de trânsito por categoria. 
Sergipe, 2016. 

 

FONTE: SIM. ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

 

Quanto às regiões de saúde podemos observar que: 

Na região de Aracaju (Gráfico 2), destacamos que 100% das mortes no trânsito 

ocorridas em Riachuelo e Barra dos Coqueiros foram de motociclistas. 

Itaporanga d’Ajuda e São Cristóvão apresentaram percentuais superiores, para 

ciclistas mortos, quando comparado a Aracaju. 

 

Gráfico2. Proporção de mortes em acidentes de trânsito por categoria. 
Região de Saúde de Aracaju. Sergipe, 2016. 

 

FONTE: SIM. ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

Das ocorrências que levaram a óbitos nos municípios de Santana do São 

Francisco, Pacatuba, Neópolis, Muribeca, Cedro de São João e Canhoba, 100% 
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foram de condutores de motos. Também destacamos o percentual referente a 

ciclistas em Brejo Grande (25%), ver no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Proporção de mortes em acidentes de trânsito por categoria. 
Região de Saúde de Propriá. Sergipe, 2016. 

 

FONTE: SIM. ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

 

No município de Areia Branca, região de saúde de Itabaiana (Gráfico 4), 

observamos o risco de morte para os pedestres, uma vez que 40% das mortes 

no transito, em 2016, foram desta categoria. Assim como os acidentes 

automobilísticos, com morte, também ganham destaque nesta região, 

principalmente nos municípios de Frei Paulo e Campo do Brito, apresentando 

um retrato situacional diferente do estado e demais regiões de saúde.
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Gráfico 4. Proporção de mortes em acidentes de trânsito por categoria. 
Região de Saúde de Itabaiana. Sergipe, 2016. 

 

FONTE: SIM. ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

 

No Gráfico 5, referente a região de saúde de Nossa Senhora do Socorro, o 

município de Carmópolis, em 2016, apresentou apenas dois óbitos por acidente 

de transito, sendo de pedestres. Assim também foi para o município de Pirambu. 

O maior percentual de óbitos por ocupantes de automóveis ficou com o município 

de Maruim (71,43%), seguido de Japaratuba com 50%. 

 

Gráfico 5. Proporção de mortes em acidentes de trânsito por categoria. 
Região de Saúde de Nossa Senhora do Socorro. Sergipe, 2016. 

 

FONTE: SIM. ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 
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Os óbitos na região de saúde de Estância (Gráfico 6), proporcionalmente, são, 

na sua maioria, de motociclistas, o que não torna invisível os percentuais 

significativos para as mortes de condutores de veículos nos municípios de 

Umbaúba e Cristinápolis. 

 

Gráfico 6. Proporção de mortes em acidentes de trânsito por categoria. 
Região de Saúde de Estância. Sergipe, 2016. 

 

FONTE: SIM. ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

 

As mortes por acidentes de motociclistas predominam em todo o território da 

região de saúde de Nossa Senhora da Glória, ver Gráfico 7 abaixo, com exceção 

dos municípios de Porto da Folha e Gracho Cardoso, cujas ocorrências com 

morte, foram de condutores de automóveis.
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Gráfico 7. Proporção de mortes em acidentes de trânsito por categoria. 
Região de Saúde de Nossa Senhora da Glória. Sergipe, 2016. 

 

FONTE: SIM. ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

 

No Gráfico 8, sobre a região de saúde de Lagarto, podemos observar que se 

trata de um território com muitas mortes de pedestres, mesmo estes percentuais 

sendo inferiores aos referentes às mortes de motociclistas. 

 

Gráfico 8. Proporção de mortes em acidentes de trânsito por categoria. 
Região de Saúde de Lagarto. Sergipe, 2016. 

 

FONTE: SIM. ELABORAÇÃO: Gerência de Informações e Estatísticas/DIPLAN/SES 

 

A espacialização, na Imagem 4, refere-se à distribuição por grupamento de 

número de mortes e seu significado em percentual. O município de Aracaju 
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apesar de continuar na mesma graduação, para o número de mortes, apresentou 

um aumento proporcional quando comparamos os anos de 2012 (38,56%), com 

2016 (39,83%). Nas regiões de saúde de Nossa Senhora da Glória e de 

Itabaiana a maioria dos seus municípios aumentaram, em proporção, o número 

de mortes por acidentes de trânsito. Os municípios de Estância e Lagarto, apesar 

da urbanização crescente, apresentaram redução no número e na representação 

proporcional das mortes no trânsito. Ainda na região de Estância, observamos 

que, com exceção do município de Umbaúba, os demais municípios, cortados 

pela rodovia federal, apresentaram graduações mais leves para a proporção, 

fato que pode ser explicado, em parte, pela duplicação da rodovia. Já na região 

de Itabaiana, no trajeto da rodovia federal, foi observado o aumento do número 

e proporção de óbitos por trânsito.
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Imagem 4. Número e relação percentual das mortes por acidentes de trânsito em Sergipe, 2012 e 2016. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O predomínio de morte por motociclistas em Sergipe, segue o padrão nacional e 

internacional para as fatalidades no trânsito. 

Tomar conhecimento da singularidade do território, permite aos órgãos envolvidos, no 

enfrentamento dos acidentes de trânsito, planejar ações intervencionistas adequadas 

à demanda exigida na região de saúde e seus municípios. Portanto, longe de ser o 

fim de um tema, este trabalho visa produzir perguntas e respostas que apoiem os 

gestores e técnicos municipais neste percurso.   
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