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Envolvimento em acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses 2,2 1,2 3,2 3,0 1,2 4,7 1,6 0,7 2,6

Envolvimento 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, em 

relação as que referiram ter se envolvido em algum acidente de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais nos últimos 12 meses  45,6 21,4 69,9 58,4 28,1 88,7 27,4 2,7 52,2

Envolvimento em acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses e precisaram ser internadas devido ao acidente de trânsito, em relação as que referiram ter se envolvido em 

algum acidente de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais nos últimos 12 meses 3,2 0,0 9,7 5,5 0,0 16,5 - - -

Envolvimento em acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses e receberam a primeira assistência de saúde no local do acidente, em relação as que referiram ter se 

envolvido em algum acidente de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais nos últimos 12 meses 8,5 0,0 20,5 - - - 20,6 0,0 46,6

Envolvimento em acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses e receberam algum tipo de assistência de saúde devido ao acidente de trânsito, em relação as que referiram 

ter se envolvido em algum acidente de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais nos últimos 12 meses 63,7 40,6 86,8 71,2 40,7 101,6 53,1 23,8 82,4

Envolvimento em acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses e tiveram sequela e/ou incapacidade decorrente de acidente de trânsito, em relação as que referiram ter se 

envolvido em algum acidente de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais nos últimos 12 meses 9,8 0,0 21,2 16,7 0,0 35,9 - - -

Envolvimento em acidente de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais nos últimos 12 meses quando estavam indo ou voltando do trabalho 0,5 0,1 0,9 0,9 0,1 1,6 0,3 0,0 0,6

Envolvimento em acidente de trânsito no qual tenham sofrido lesões corporais nos últimos 12 meses quando estavam trabalhando, indo ou voltando do trabalho 0,9 0,3 1,6 1,7 0,3 3,1 0,3 0,0 0,6

Usam capacete como passageiros de motocicleta, em relação as que referiram andar de motocicleta como passageiro nos últimos 12 meses 67,1 59,4 74,9 69,7 59,6 79,9 62,9 52,7 73,1

Sempre usam capacete quando dirigem motocicleta, em relação as que referiram andar de motocicleta e dirigir motocicleta nos últimos 12 meses 75,3 66,4 84,1 77,2 68,1 86,2 66,1 43,3 88,9

Sempre usam cinto de segurança no banco da frente quando dirigem ou andam de carro/automóvel, van ou táxi, em relação as que referiram andar de carro/automóvel, van ou táxi nos últimos 

12 meses 75,2 71,3 79,0 77,9 73,0 82,7 73,0 68,2 77,7

Usam cinto de segurança no banco de trás quando andam de carro/automóvel, van ou táxi, em relação as que referiram andar de carro/automóvel, van ou táxi nos últimos 12 meses 28,9 24,5 33,4 28,7 22,2 35,2 29,1 24,2 34,1

Proporção de Pessoas de 18 anos ou mais de idade por sexo, com indicação do intervalo de confiança (IC) de 95%, segundo inicadores de acidentes e violências.                                                                                                                                                                                                                     

Município do Rio de Janeiro, resultados Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) - 2013.
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IC 95%

Total
Sexo

Masculino Feminino

Proporção 

IC 95%

Proporção 

IC 95%Indicadores - PNS 2013

Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde 

Superintendência de Vigilância em Saúde 

Coordenação de Vigilância Epidemiológica 

Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

  



Sofreram alguma violência ou agressão cometida por bandido, ladrão ou assaltante 2,3 1,1 3,6 2,7 0,9 4,6 2,0 0,8 3,3

Sofreram alguma violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses 1,8 1,0 2,6 1,1 0,1 2,1 2,4 1,2 3,6

Sofreram alguma violência ou agressão de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses 4,0 2,2 5,7 3,6 1,7 5,6 4,2 1,7 6,8

Sofreram violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses e que deixaram de realizar quaisquer de suas atividades habituais devido à violência ou agressão, em relação as 

que referiram ter sofrido alguma violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses 17,6 0,0 36,2 38,1 0,0 90,0 10,2 0,0 22,1

Sofreram violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses e que receberam algum tipo de assistência de saúde devido à violência ou agressão, em relação as que referiram 

ter sofrido alguma violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses 20,6 3,9 37,3 17,7 0,0 51,3 21,6 4,2 39,0

Sofreram violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses e que tiveram alguma lesão corporal devido à violência ou agressão, em relação as que referiram ter sofrido 

alguma violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses 26,5 8,2 44,8 28,8 0,0 64,7 25,7 5,1 46,3

Sofreram violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses e que tiveram alguma sequela ou incapacidade devido à violência ou agressão, em relação as que referiram ter 

sofrido alguma violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses 1,1 0,0 3,2 - - - 1,4 0,0 4,3

Sofreram violência ou agressão de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses e que deixaram de realizar quaisquer de suas atividades habituais devido à violência ou agressão, em relação 

as que referiram ter sofrido alguma violência ou agressão de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses  16,9 4,1 29,7 20,0 1,0 38,9 14,9 0,0 30,2

Sofreram violência ou agressão de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses e que receberam algum tipo de assistência de saúde devido à violência ou agressão, em relação as que 

referiram ter sofrido alguma violência ou agressão de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses 8,9 0,0 20,2 14,5 0,0 36,1 5,2 0,0 15,7

Sofreram violência ou agressão de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses e que tiveram alguma lesão corporal devido à violência ou agressão, em relação as que referiram ter sofrido 

alguma violência ou agressão de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses 13,7 1,7 25,8 34,3 8,9 59,7 - - -

Sofreram violência ou agressão de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses e que tiveram alguma sequela ou incapacidade devido à violência ou agressão, em relação as que referiram ter 

sofrido alguma violência ou agressão de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses 3,1 0,0 9,4 - - - 5,2 0,0 15,7

Fonte: IBGE/ Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) - ano de 2013

http://www2.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pns/default.asp?o=24&i=P
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