
  

Prezados Senhores, 
  

Para conhecimento e para pensar... 
  

Para quem pratica alguma forma de esporte ou atividade física, esses números podem interessar. 
  

O “site” Insurance Information Institute destaca as informações relativas aos acidentes, tratados nas 
emergências dos hospitais, derivados de cada atividade praticada. Os dados são do mercado norte-americano, no ano 
de 2010. 
  

Ver... http://www.iii.org/index.cfm?instanceID=220586 
  

Abaixo, tabela resumo. 
  

Esporte ou Atividade Participantes Acidentes Taxa de Acidentes por ano 

Arco e Flecha 6.500.000 6.162 0,095% 

Baseball  12.500.000 162.925 1,303% 

Basquete 26.900.000 528.584 1,965% 

Boliche  39.000.000 24.263 0,062% 

Cheerleading  2.900.000 36.288 1,251% 

Ciclismo 39.800.000 530.551 1,333% 

Esqui Aquático 5.200.000 8.881 0,171% 

Futebol 13.500.000 226.142 1,675% 

Futebol Americano  9.300.000 489.676 5,265% 

Ginástica 4.800.000 28.743 0,599% 

Golfe 21.900.000 35.199 0,161% 

Hóquei sobre gelo 3.300.000 19.613 0,594% 

Levantamento de Peso 31.500.000 94.692 0,301% 

Luta Livre 2.900.000 42.486 1,465% 

Natação 51.900.000 225.493 0,434% 

Pescaria  33.800.000 69.963 0,207% 

Sinuca  24.000.000 4.516 0,019% 

Skate 7.700.000 130.627 1,696% 

Snowboarding  6.100.000 57.555 0,944% 

Softball  10.800.000 119.389 1,105% 

Tênis 12.300.000 22.768 0,185% 

Vôlei 10.600.000 58.072 0,548% 

  
 Como ilustração, algumas curiosidades: 

  

 Como esperado, a atividade com maior risco é o futebol americano. Em média, mais de 5% dos participantes 
se acidentam por ano. 

 Logo abaixo, temos o basquete, o futebol e o skate. Todos com uma taxa entre 1,5% a 2,0%. 

 Em termos de volume de acidentados, os maiores são o basquete e o ciclismo, mas a quantidade de 
esportistas também é mais elevada. 

 Da amostra, a atividade menos arriscada é a sinuca. Apenas 0,0019% dos participantes tiveram algum 
acidentes por ano. 

 A luta livre é menos arriscada do que o futebol e o basquete. 

 O basquete é mais arriscado do que o futebol. 

 Ser uma “cheerleader” é, no mínimo, duas vezes mais arriscado do que ser uma jogadora de vôlei. 

 Pescar é, no mínimo, duas vezes mais arriscado do que praticar o “arco e flecha”! Desde que você não seja o 
alvo, claro...     ;-) 

  
Cordialmente, 
 
Francisco Galiza. 
www.ratingdeseguros.com.br 
http://twitter.com/ratingdeseguros 
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