VOCÊ SABE SE PROTEGER
DE UM ACIDENTE?

JÁ OUVIU FALAR
EM PLEXO
BRAQUIAL?
O Plexo Braquial é
um conjunto de
nervos que saem da
sua medula, na
altura do pescoço.
Esse conjunto passa
pelo seu ombro e se
"espalha" por partes
do seu braço,
antebraço e mão.

Ele possui a função
de movimentar: todo
braço e mão, além
de perceber as
sensações dessas
regiões.
Infelizmente, o Plexo
Braquial é
comumente
lesionado após
acidente de
motocicleta.
Essa lesão deixa
sequelas na
movimentação do
braço, especialmente
quando não
identificada e tratada
a tempo.
A organização do
Plexo Braquial

E?
POR QUE ACONTEC
Devido a comum posição de queda na hora
do acidente, batendo com o ombro e com o
pescoço esticado, os nervos podem ser
partidos ou arrancados.

R?
COMO IDENTIFICA
Se você sofreu um acidente de motocicleta
e está sentindo fraqueza, formigamento ou
dor no braço, procure um serviço médico o
quanto antes para uma avaliação!
Acesse a nossa página no Instagram!
@protecaoemduasrodas

2019
DOSSIE TRÂNSITO
Automóvel e caminhonete
10.6%
Ônibus e veiculos pesados
8.2%
Bicicleta
6.1%

Motocicleta
48.5%

De 2005 a 2014, o IOT registrou o
aumento de 700% das lesões do
plexo braquial. Segundo o
levantamento, 95% dos pacientes
com esse quadro tinham se
envolvido em acidentes de
motos.

Pedestre
25.7%

Mais de 2,7 milhões de brasileiros, entre 2009 e 2018, ficaram
permanente inválidos ou morreram em acidentes com motos.
Incluindo os casos menos graves, o total chega a quase 3,3 milhões.
Em 10 anos, o contingente de acidentados por motos e ciclomotores
cresceu 72%.
No mesmo período, houve crescimento de 142% dentre aqueles que
sofreram com algum tipo de invalidez permanente.

Durante a pandemia da COVID-19, os
motociclistas responderam por 56% dos
acidentes do estado do Rio de Janeiro.
Foram 27.681 acidentes com motociclistas
no ano, sendo um aumento de 26% quando
comparado com os números estaduais de
2019.

Acesse a nossa página no Instagram!
@protecaoemduasrodas

VOCÊ
SABE SE

VEJA E SEJA VISTO!
TRAFEGUE DE
FAROL ACESO E
SINALIZE SEMPRE
AS SUAS
INTENÇÕES!

PROTEGER 03
NO TRÂNSITO?
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SEMPRE USE CAPACETE, com
selo do INMETRO, ajustado à
cabeça e com a jugular
FECHADA. Prefira capacetes
com cores chamativas para
melhor visualização.

02

Use botas de cano alto,
blusão, luvas de couro ou
tecido grosso e calça de
tecido resistente.

Cuidado com o ponto
cego dos carros,
MANTENHA-SE À VISTA
DOS RETROVISORES!

04

FREIE UTILIZANDO OS
DOIS FREIOS AO
MESMO TEMPO,
apertando com os
quatro dedos.

UM OFERECIMENTO:

Divisão de Neurocirurgia
Hospital Universitário Gaffrée e
Guinle

