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Origem dos dados
As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS),
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo O – Acidentes e
Violências, questões referentes a trânsito e trabalho.
Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários,
acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do IBGE ou
da Pesquisa Nacional de Saúde. Em caso de dúvidas sobre as informações
apresentadas no Datasus, entre em contato através do Fale conosco.

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação
Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Acidentes e Violências (módulo
O), referentes a trânsito e trabalho, mais variáveis de identificação, características
gerais dos moradores (módulo C) e características de educação das pessoas de 5
anos ou mais de idade (módulo D).
Os resultados apresentados se referem ao morador selecionado de 18 anos ou mais
(variável V0025 = “1”) e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291
– “Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela
projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores
de morador selecionado”. Foram desprezadas também as entrevistas em que a
variável V00291 contém o valor 0.
Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na publicação completa.

Variáveis de conteúdo
%Uso cinto dianteiro
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que sempre usam cinto de
segurança no banco da frente quando andam de carro/automóvel, van ou táxi.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 2 (Sempre usa
cinto) à questão O004: “Com que frequência o(a) Sr(a) usa cinto de segurança
quando dirige ou anda como passageiro no banco da frente de carro/
automóvel, van ou táxi?”.
Denominador = moradores selecionados que não responderam a opção 5 (Nunca) à
questão O003: “Com que frequência o(a) Sr(a) anda de carro/automóvel, van
ou táxi?” nem a opção 1 (Nunca anda no banco da frente) à questão O004:
“Com que frequência o(a) Sr(a) usa cinto de segurança quando dirige ou anda
como passageiro no banco da frente de carro/ automóvel, van ou táxi?”.

%Uso cinto traseiro
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que sempre usam cinto de
segurança no banco de trás quando andam de carro/automóvel, van ou táxi.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 2 (Sempre usa
cinto) à questão O005: “Com que frequência o(a) Sr(a) usa cinto de segurança
quando dirige ou anda como passageiro no banco de trás de carro/ automóvel,
van ou táxi?”.
Denominador = moradores selecionados que não responderam a opção 5 (Nunca) à
questão O003: “Com que frequência o(a) Sr(a) anda de carro/automóvel, van
ou táxi?” nem a opção 1 (Nunca anda no banco da frente) à questão O003:
“Com que frequência o(a) Sr(a) usa cinto de segurança quando dirige ou anda
como passageiro no banco de trás de carro/ automóvel, van ou táxi?”.

%Uso capacete ao dirigir moto
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que sempre usam capacete
quando dirigem motocicleta.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 1 (Sempre usa
capacete) à questão O007: “Com que frequência o(a) Sr(a) usa capacete
quando dirige motocicleta?”.
Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O002: “O(a) Sr(a) dirige motocicleta?” e que não responderam a opção 5
(Nunca) à questão O006: “Com que frequência o(a) Sr(a) anda de
motocicleta?”.

%Uso capacete c/passag. moto
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que sempre usam capacete
como passageiros de motocicleta.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 2 (Sempre usa
capacete) à questão O008: “Com que frequência o(a) Sr(a) usa capacete
quando anda como passageiro de motocicleta?”.
Denominador = moradores selecionados que não responderam a opção 5 (Nunca) à
questão O006: “Com que frequência o(a) Sr(a) anda de motocicleta?” nem a
opção 1 (Nunca anda como passageiro de motocicleta) à questão O008: “Com
que frequência o(a) Sr(a) usa capacete quando anda como passageiro de
motocicleta?”.

%Acid.trânsito c/lesões
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?”.
Denominador = todos os moradores selecionados.

%Ac.trâns.c/perda ativ.habit.
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses e deixaram de
realizar quaisquer de suas atividades habituais em decorrência de acidente de
trânsito.
Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?” e também
positivamente à questão O014: “Para este acidente que considerou mais
grave, o(a) Sr(a) deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais
(trabalhar, realizar afazeres domésticos, ir à escola etc.)?”.
Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?”.

%Ac.trâns.c/assistência saúde
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses e receberam algum
tipo de assistência de saúde devido ao acidente de trânsito.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?” e também
positivamente à questão O015: “Para este acidente que considerou mais
grave, o(a) Sr(a) recebeu algum tipo de assistência de saúde?”.
Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?”.

%Ac.trâns.c/assist.saúde local
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses e receberam a
primeira assistência de saúde no local do acidente.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?”; também
positivamente à questão O015: “Para este acidente que considerou mais
grave, o(a) Sr(a) recebeu algum tipo de assistência de saúde?” e a opção 01
(No local do acidente) à questão O016: “Onde o(a) Sr(a) recebeu a primeira
assistência de saúde?”.
Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?”.

%Ac.trâns.c/internação
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses e precisaram ser
internadas devido ao acidente de trânsito.

Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?”e também
positivamente à questão O019: “Por causa deste acidente de trânsito, o(a)
Sr(a) precisou ser internado por 24 horas ou mais?”.
Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?”.

%Ac.trâns.c/sequelas/incapac.
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses e tiveram sequela
e/ou incapacidade decorrente de acidente de trânsito.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?” e também
positivamente à questão O020: “O Sr(a) teve ou tem alguma sequela e/ou
incapacidade decorrente deste acidente de trânsito?”.
Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O009: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)?”.

%Acid.trabalho
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trabalho.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O021: “Nos últimos 12 meses o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trabalho (sem considerar os acidentes de trânsito)?” ou as opções 1 (Sim,
quando estava trabalhando) ou 2 (Sim, quando estava indo ou voltando do
trabalho) à questão O010: “Algum desses acidentes de trânsito ocorreu
quando o(a) Sr(a) estava trabalhando, indo ou voltando do trabalho?”.
Denominador = todos os moradores selecionados.

%Acid.trâns.no trabalho/trajet
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais nos últimos 12 meses
quando estavam trabalhando, indo ou voltando do trabalho.
Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Sim, quando
estava trabalhando) ou 2 (Sim, quando estava indo ou voltando do trabalho)
à questão O010: “Algum desses acidentes de trânsito ocorreu quando o(a)
Sr(a) estava trabalhando, indo ou voltando do trabalho?”.
Denominador = todos os moradores selecionados.

%Acid.trâns.no trajeto trab.
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais nos últimos 12 meses
quando estavam indo ou voltando do trabalho.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 2 (Sim, quando
estava indo ou voltando do trabalho) à questão O010: “Algum desses
acidentes de trânsito ocorreu quando o(a) Sr(a) estava trabalhando, indo ou
voltando do trabalho?”.
Denominador = todos os moradores selecionados.

%Acid.trab.c/perda ativ.habit.
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trabalho, exceto acidente de trânsito, nos últimos 12 meses e que
deixaram de realizar quaisquer de suas atividades habituais devido a acidente de
trabalho.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O021: “Nos últimos 12 meses o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trabalho (sem considerar os acidentes de trânsito)?” e também positivamente
à questão O022: “Para o acidente de trabalho que considerou mais grave, o(a)
Sr(a) deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais (trabalhar,
realizar afazeres domésticos, ir à escola, etc.)?”.
Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O021: “Nos últimos 12 meses o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trabalho (sem considerar os acidentes de trânsito)?”.

%Acid.trab.c/internação
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trabalho, exceto acidente de trânsito, nos últimos 12 meses e que
precisaram ser internadas devido ao acidente de trabalho.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O021: “Nos últimos 12 meses o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trabalho (sem considerar os acidentes de trânsito)?” e também positivamente
à questão O023: “Por causa deste acidente de trabalho, o(a) Sr(a) precisou
ser internado por 24 horas ou mais?”.

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O021: “Nos últimos 12 meses o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trabalho (sem considerar os acidentes de trânsito)?”.

%Acid.trab.c/sequelas/incapac.
Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que se envolveram em
acidente de trabalho, exceto acidente de trânsito, nos últimos 12 meses e que
tiveram sequela e/ou incapacidade decorrente do acidente de trabalho.
Fórmula de cálculo:
Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O021: “Nos últimos 12 meses o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trabalho (sem considerar os acidentes de trânsito)?” e também positivamente
à questão O024: “O(a) Sr(a) teve ou tem alguma sequela e/ou incapacidade
decorrente deste acidente de trabalho?”.
Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão
O021: “Nos últimos 12 meses o(a) Sr(a) se envolveu em algum acidente de
trabalho (sem considerar os acidentes de trânsito)?”.

Distribuição na linha
Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já
expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver
sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

Distribuição na coluna
Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já
expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver
sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção
Região
Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:






Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Unidade da Federação
Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001),
nas seguintes categorias:




Rondônia
Acre
Amazonas


























Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

Capital
Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas
seguintes categorias:




























Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília

Região Metropolitana
Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de
residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes
categorias:























RM Manaus
RM Belém
RM Macapá
RM São Luís
RIDE Teresina
RM Fortaleza
RM Natal
RM João Pessoa
RM Recife
RM Maceió
RM Aracaju
RM Salvador
RM Belo Horizonte
RM Vitória
RM Rio de Janeiro
RM São Paulo
RM Curitiba
RM Florianópolis
RM Porto Alegre
RM Cuiabá
RM Goiânia
RIDE Distrito Federal

Situação
Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes
categorias:



Urbana
Rural

Condição no domicílio
Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:
















Pessoa responsável pelo domicílio
Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
Filho do responsável e do cônjuge
Filho somente do responsável
Enteado
Genro ou nora
Pai, mãe, padrasto ou madrasta
Sogro
Neto
Bisneto
Irmão ou irmã
Avô ou avó
Outro parente
Agregado – Não parente que não compartilha despesas






Convivente – Não parente que compartilha despesas
Pensionista
Empregado doméstico
Parente do empregado doméstico

Sexo
Sexo da pessoa entrevistada (variável C006), nas seguintes categorias:



Masculino
Feminino.

Faixa etária
Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas:





De 18 a
De 30 a
De 40 a
Com 60

29 anos
39 anos
59 anos
anos ou mais

Faixa etária detalhada
Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas
(variável C008).

Cor ou raça
Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:







Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Sem declaração

Vive com cônjuge/companheiro
Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas
seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Estado civil
Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias:





Casado
Separado ou desquitado judicialmente
Divorciado
Viúvo




Solteiro
Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Sabe ler e escrever
Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução
Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para
permitir nas seguintes categorias:






Sem instrução e fundamental incompleto
Fundamental completo e médio incompleto
Médio completo e superior incompleto
Superior completo
Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução detalhado
Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes,
para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias:









Sem instrução
Fundamental incompleto ou equivalente
Fundamental completo ou equivalente
Médio incompleto ou equivalente
Médio completo ou equivalente
Superior incompleto ou equivalente
Superior completo
Não aplicável – população de até 4 anos.

Dirige automóvel
Indica se o entrevistado dirige automóvel (variável O001), nas seguintes categorias:



Sim
Não

Dirige motocicleta
Indica se o entrevistado dirige motocicleta (variável O002), nas seguintes categorias:



Sim
Não

Freq.uso automóvel/van/táxi
Frequência que o entrevistado anda de carro/automóvel, van ou táxi (variável O003),
nas seguintes categorias:







Sempre
Quase sempre
Às vezes
Raramente
Nunca

Freq.uso cinto segur.na frente
Frequência que o entrevistado usa cinto de segurança quando dirige ou anda como
passageiro no banco da frente de carro/ automóvel, van ou táxi (variável O004), nas
seguintes categorias:








Nunca anda no banco da frente
Sempre usa cinto
Quase sempre usa cinto
Às vezes usa cinto
Raramente usa cinto
Nunca usa cinto
Não aplicável – para indivíduos que nunca andam de carro/automóvel, van ou
táxi.

Freq.uso cinto segur.atrás
Frequência que o entrevistado usa cinto de segurança quando dirige ou anda como
passageiro no banco da frente de carro/ automóvel, van ou táxi (variável O005), nas
seguintes categorias:








Nunca anda no banco de trás
Sempre usa cinto
Quase sempre usa cinto
Às vezes usa cinto
Raramente usa cinto
Nunca usa cinto
Não aplicável – para indivíduos que nunca andam de carro/automóvel, van ou
táxi.

Freq.uso motocicleta
Frequência que o entrevistado anda de motocicleta (variável O006), nas seguintes
categorias:






Sempre
Quase sempre
Às vezes
Raramente
Nunca

Freq.uso capacete na direção
Frequência que o entrevistado usa capacete quando dirige motocicleta (variável
O007), nas seguintes categorias:




Sempre usa capacete
Quase sempre usa capacete
Às vezes usa capacete





Raramente usa capacete
Nunca usa capacete
Não aplicável – para indivíduos que não dirigem nem andam de motocicleta.

Freq.uso capacete como passag.
Frequência que o entrevistado usa capacete quando anda como passageiro de
motocicleta (variável O008), nas seguintes categorias:







Sempre usa capacete
Quase sempre usa capacete
Às vezes usa capacete
Raramente usa capacete
Nunca usa capacete
Não aplicável – para indivíduos que nunca andam de motocicleta.

Teve acid.trânsito c/lesões
Indica se, nos últimos 12 meses, o entrevistado se envolveu em algum acidente de
trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos) (variável O009), nas
seguintes categorias:



Sim
Não

Nº acid.trânsito c/lesões
Número de vezes em que, nos últimos 12 meses, o entrevistado se envolveu em
algum acidente de trânsito no qual tenha sofrido lesões corporais (ferimentos)
(variável O00901), nas seguintes categorias:





Nenhum acidente
1 acidente
2 acidentes
3 ou mais acidentes

Acid.trânsito trabalho/trajeto
Indica se algum desses acidentes de trânsito ocorreu quando o entrevistado estava
trabalhando, indo ou voltando do trabalho (variável O010), nas seguintes categorias:





Sim, quando estava trabalhando
Sim, quando estava indo ou voltando do trabalho
Não
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais.

Posição no acid.trânsito
Posição do entrevistado durante o acidente de trânsito mais grave ocorrido nos
últimos 12 meses (variável O011), nas seguintes categorias:



Condutor de carro/van
Condutor de ônibus













Condutor de caminhão
Condutor de motocicleta
Condutor de bicicleta
Passageiro de carro/van
Passageiro de ônibus
Passageiro de caminhão
Passageiro de motocicleta
Passageiro de bicicleta
Pedestre
Outro
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais.

Acid.trânsito c/carga perigosa
Indica se, para o acidente considerado mais grave, o acidente envolveu transporte
de carga perigosa, como gasolina, diesel, álcool, ácidos ou produtos químicos em
geral (variável O012), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais.

Ac.trâns.c/derram.carga perig.
Indica se, para o acidente considerado mais grave e que tenha envolvido transporte
de carga perigosa, o acidente resultou em derramamento da carga (variável O013),
nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais ou se o
acidente não tenha resultado em derramamento da carga perigosa.

Deixou ativ.habit.p/ac.trâns.
Indica se, para o acidente considerado mais grave, o entrevistado deixou de realizar
quaisquer de suas atividades habituais (trabalhar, realizar afazeres domésticos, ir à
escola etc.) (variável O014), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais.

Teve assist.saúde p/ac.trâns.
Indica se, para o acidente considerado mais grave, o entrevistado recebeu algum
tipo de assistência de saúde (variável O015), nas seguintes categorias:



Sim
Não



Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais.

Local assist.saúde p/ac.trâns.
Local onde o entrevistado recebeu a primeira assistência de saúde (variável O016),
nas seguintes categorias:















No local do acidente
Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da
família)
Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM – Posto de Assistência
Médica
UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas)
Pronto-socorro ou emergência de hospital público
Hospital público/ambulatório
Consultório particular ou Clínica privada
Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato
Pronto-atendimento ou emergência de hospital privado
No domicílio, com médico particular
No domicílio, com médico da equipe de saúde da família
Outro
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais ou que não
tenham recebido algum tipo de assistência de saúde.

Atendimento local acid.trâns.
Indica quem prestou atendimento ao entrevistado, caso o atendimento tenha sido no
local do acidente (variável O017), nas seguintes categorias:








Ambulância/ Resgate do SAMU
Ambulância/ Resgate dos Bombeiros
Motos do SAMU
Ambulância/ Resgate do setor privado (particular ou convênio)
Ambulância/ Resgate da concessionária da rodovia
Outro
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais ou que não
tenham recebido algum tipo de assistência de saúde ou que o atendimento
não tenha sido no local do atendimento.

Tempo 1º atendim.acid.trâns.
Tempo, após o acidente, em que o entrevistado recebeu o primeiro atendimento de
saúde (composição das variáveis O01801 e O01802), nas seguintes categorias:







Menos de 15 minutos
15 a 29 minutos
30 a 59 minutos
1 hora ou mais
Não aplicável
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais ou que não

tenham recebido algum tipo de assistência de saúde ou que o atendimento
não tenha sido no local do atendimento.

Houve internação p/acid.trâns.
Indica se, por causa do acidente de trânsito considerado mais grave, o entrevistado
precisou ser internado por 24 horas ou mais (variável O019), nas seguintes
categorias:




Sim
Não
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais ou que não
tenham recebido algum tipo de assistência de saúde.

Houve sequela/incap p/ac.trans
Indica se, por causa do acidente de trânsito considerado mais grave, o entrevistado
teve alguma sequela e/ou incapacidade (variável O020), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais ou que não
tenham recebido algum tipo de assistência de saúde.

Teve acident de trabalho
Indica se, nos últimos 12 meses, o entrevistado se envolveu em algum acidente de
trabalho (sem considerar os acidentes de trânsito) (variável O021), nas seguintes
categorias:



Sim
Não

Nº acidentes de trabalho
Número de vezes em que, nos últimos 12 meses, o entrevistado se envolveu em
algum acidente de trabalho (sem considerar os acidentes de trânsito) (variável
O02101), nas seguintes categorias:





Nenhum acidente
1 acidente
2 acidentes
3 ou mais acidentes

Deixou ativ.habit.p/acid.trab.
Indica se, para o acidente de trabalho considerado mais grave, o entrevistado deixou
de realizar quaisquer de suas atividades habituais (trabalhar, realizar afazeres
domésticos, ir à escola etc.) (variável O022), nas seguintes categorias:



Sim
Não



Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trabalho.

Houve internação p/acid.trab.
Indica se, por causa do acidente de trabalho considerado mais grave, o entrevistado
precisou ser internado por 24 horas ou mais (variável O023), nas seguintes
categorias:




Sim
Não
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trabalho.

Houve sequela/incap p/ac.trab.
Indica se, por causa do acidente de trabalho considerado mais grave, o entrevistado
teve alguma sequela e/ou incapacidade (variável O024), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – para indivíduos que não se envolveram, nos últimos 12 meses,
em acidentes de trabalho.

