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Os acidentes de trânsito são um grave problema de saúde pública na cidade Boa
Vista, capital do Estado de Roraima. Embora não existam registros devidamente
contabilizados em caráter oficial no município, somente em nível nacional, através
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os acidentes no trânsito
são causa de mortes entre a população de Boa Vista, justificando-se, nesse
contexto, a relevância desse estudo, cujo objetivo é demonstrar os impactos
sociais e financeiros dos acidentes de trânsito na saúde pública e a necessidade
de se contabilizar os acidentes em nível municipal, visando à elaboração de
políticas públicas específicas para combater os acidentes no trânsito. Quanto à
metodologia trata-se de uma pesquisa documental nos dados não oficiais do
Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME), do Hospital Geral de Roraima
(HGR). Dentre os principais resultados destacam-se os seguintes: Quanto às
características do perfil das vítimas, em geral são pedestres e jovens, com
destaque para os motociclistas. Entre 2002 e 2012, o número de acidentes com
motos cresceu 45,7% no Estado com um quadro de 70 mortes de motociclistas.
Em 2013, 4.319 acidentes ocorreram, em 2014 foram 5.086 e no ano de 2015,
Roraima ocupou a 2ª posição no ranking de acidentes com motos. Acerca das
causas dos acidentes destacam-se o uso de álcool ou de outras drogas e
velocidade excessiva. Sobre os custos com internação dos acidentados, em 2013,
foram 6.109 vítimas nos primeiros sete meses e em 2014, o total atingiu um
montante de 6.606 pessoas. Foram 607 internações na cidade com um gasto de
R$ 508 mil. Do ano de 2015 até meados de 2016 já ocorreram cerca de 700
internações por ano, e que devem ultrapassar, o valor montante de R$ 750 mil,
causando um enorme prejuízo aos cofres públicos e à sociedade, nas esferas
pessoais e financeiras. Na pessoal, destacam-se a dor e o sofrimento. Na
financeira, as perdas materiais, os custos dos hospitais e a reorganização do
trânsito.
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