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Os acidentes de trânsito se enquadram em uma das formas de causas externas e 
são considerados uns dos prevalentes agravos em saúde se configurando um dos 
maiores problemas na saúde pública, atualmente acomete indivíduos em sua 
grande maioria jovens ou no auge na vida produtiva. Esse incidente apresenta-se 
alarmante onde se estima que até 2030 se torne a 5º maior causa de óbito no 
Brasil. O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento estatístico sobre 
mortalidade por acidente de trânsito dentre as causas externas em Palmas-TO. 
Foram obtidas informações a partir de dados DATASUS no tópico TABNET no item 
Estatístico Vitais tem como base de dados o Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM) sobre todos os óbitos cuja causa básica tenha sido “acidente de 
transporte”, ocorridos no Tocantins no período de 2010 a 2013 e no município de 
Palmas-TO. Óbitos por causas externas por tipo de acidente de transporte: 
primeira categoria com maior número de óbitos foi motociclistas traumatizados em 
acidentes de transporte sendo 105 óbitos 35,60%; Óbitos por causas externas em 
acidente de transporte por sexo: o gênero masculino, são os maiores envolvidos 
em óbitos por causas externas em acidentes de transporte assim como no maior 
número de hospitalização com uma percentagem de 78,3%; Óbitos por causas 
externas em acidente de transporte por faixa etária: Foram 80 óbitos entre a faixa 
etária de 15 a 19 anos; por 199 óbitos entre 20 a 29 anos; e por 158 óbitos entre 
30 a 39 anos. Essa temática é de grande importância para a sociedade pois afeta 
drasticamente não só a economia, mais também o indivíduo e seus familiares. Por 
isso o investimento em instrumentos físicos e educativos devem ser aplicados de 
forma continuada. No caso do município de Palmas, diversos radares foram 
instalados nos principais cruzamentos e avenidas a fim de estimular os condutores 
a diminuir a velocidade. 
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