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O Brasil encontra-se em franco processo de transição demográfica e 
epidemiológica. Nesse cenário, as causas externas representam a terceira causa 
de mortalidade, ainda na última década os óbitos por acidente de trânsito 
envolvendo motociclistas, assumiram a primeira causa de morte entre os 
acidentes de transporte terrestres.  Representando um problema de saúde pública 
de grande transcendência e magnitude.  Frente a essa realidade o presente 
estudo tem por objetivo analisar a tendência de mortalidade por acidente de 
transporte terrestre associado a motociclistas, no estado do Rio Grande do Norte, 
no período de 1996 a 2012.  Sendo assim, realizou-se um estudo ecológico de 
tendência temporal da mortalidade por acidente de transporte terrestre 
envolvendo motociclistas. Os dados de óbito por acidente de transporte 
envolvendo motocicletas (V20-V29) foram extraídos do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), no período de 1996 a 2012. Calcularam-se 
taxas brutas e por faixa etária, segundo sexo, e analisaram-se a tendência de 
mortalidade por meio da regressão binomial negativa. Todas as análises foram 
realizadas no programa R versão 3.2.1, e consideraram-se estatisticamente 
significativos, valores de p ≤0,05.  Verificaram-se as maiores taxas de mortalidade 
em adultos jovens de 15 a 39 anos, nos dois sexos, no entanto as taxas de 
mortalidade por esse grupo de causas foi maior no sexo masculino em todas as 
faixas etárias. A análise da tendência de mortalidade evidenciou padrão 
ascendente na mortalidade para o sexo masculino (RR=1,09, IC95%1,08-1,10) e 
feminino (RR=1,06, IC95% 1,03-1,10). Destaca-se que no sexo masculino, todas as 
faixas etárias apresentaram tendência ascendente de mortalidade. Os achados 
desse estudo estão em consonância com  apresentados por outros estudos, os 
quais apontam crescimento expressivo nas taxas de mortalidade por esse grupo 
de causas em todas as regiões brasileiras, sobretudo a partir da década de 
2000.Desta maneira, são necessários mais estudos para identificar quais os 
fatores associados a essa realidade no tocante às condições das vias públicas, 
das motocicletas, motociclistas e pedestres. 
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