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As causas externas - acidentes e violências - são um dos maiores problemas de 
Saúde Pública em Roraima há décadas, atingindo praticamente todas as faixas 
etárias, com maior expressão nas mais jovens. O objetivo do estudo é descrever 
os óbitos por causas externas ocorridas em Roraima no ano de 2015. Foi 
realizado um estudo descritivo considerando os óbitos cujo local de residência e 
ocorrência foi o estado de Roraima, em 2015. A fonte foi o Sistema Nacional de 
Informação (SIM). As mortes por causas externas representaram 23,12% 
(513/2.219) de todas as mortes, ocupando o primeiro lugar entre todos os grupos 
de causas de mortes listados na CID 10. Os homicídios corresponderam a 36,4% 
(187 mortes), seguido dos acidentes de transporte com 33,5% (172 mortes), 
suicídios com 7,2% (37 mortes), afogamentos com 5% (26 mortes), quedas com 
3,9% (20 mortes) e 13,8% (71 mortes) por outras causas externas. Quanto ao 
sexo 83% (426/513) ocorreram no sexo masculino. Na distribuição por faixa 
etária, destacamos a ocorrência em todas as faixas etárias, 4,6% em menores de 
1 ano, 1,5% entre 1 a 4 anos, 1,9% entre 5 a 9 anos, 1,9% entre 10 a 14 anos, 
8,9% entre 15 a 19 anos, 25,1% entre 20 a 29 anos, 20,6% entre 30 a 39 anos, 
11,3% entre 40 a 49 anos, 9,3% entre 50 a 59 anos, 6,6% entre 60 a 69 anos, 
3,5% entre 70 a 79 anos e 3,9% em 80 e mais anos. Entre as causas básicas 
destacam os atropelamentos com 5,23% dos casos entre os acidentes de 
transporte (9/172) e os acidente com motociclistas 34,88% (60/172), e entre os 
homicídios 37,96% (71/187) foram por arma branca e 28,87% (54/187) por arma 
de fogo. Considerando-se que as causas externas são causas previsíveis e 
preveníveis, é inaceitável que, atualmente, uma grande parcela da população 
venham a perder suas vidas por essas causas. A etiologia das mortes por causas 
externas é multifatorial, tem raízes biológicas, psicológicas, sociais e ambientais e 
deve ser enfrentada, concomitantemente, por vários seguimentos da sociedade. 
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