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Introdução: O atropelamento é um tipo de acidente, frequentemente provocado por 
veículos automotores com conseqüências particularmente importantes dada a 
vulnerabilidade de um corpo frente a um veículo. Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico, 
analisando, comparando e descrevendo os atropelamentos ocorridos na cidade de São José 
do Rio Preto no período de 2007 e 2008. Metodologia: O estudo foi realizado com base em 
dados pré-existentes da Associação Preventiva de Acidentes e de Assistência às vítimas de 
trânsito (APATRU) de São José do Rio Preto – SP. Resultados: O número total de vítimas 
de atropelamento em 2007 foi 431; em 2008 houve pequeno aumento, com 483 vítimas. 
Houve um predomínio de vítimas do sexo masculino 239 e 258 em 2007 e 2008 
respectivamente (55,2% e 52,2%); quanto ao estado civil os solteiros em ambos os sexos 
em 2007 e 2008, obtiveram maior freqüência 170 (39,4%) e 203 (42%). Em 2007 a 
incidência de veículos envolvidos em atropelamentos foi maior para motocicletas 176 
(40,8%), seguida de automóveis 139 (32,3%). Em 2008 o número de motocicletas 
representou 41,4% do total de veículos envolvidos em atropelamentos. Houve predomínio 
de ocorrências com luz solar e tempo considerado bom. Os bairros de maior ocorrência de 
atropelamento são os com maior fluxo de pessoas e de veículos, como avenidas e centros 
comerciais. Conclusão: Este estudo revelou a magnitude dos atropelamentos em São José 
do Rio Preto, indicando a necessidade de implementar ações dirigidas aos diferentes 
aspectos das vítimas, também nos permitiu evidenciar que é preciso melhorar a qualidade 
dos registros dos acidentes/atropelamentos, pois haviam dados incompletos. 


