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1. RESUMO 

Desenvolvimento de uma pesquisa sobre a quantidade de acidentes, tipos 

de lesões e óbitos que ocorreram no município de Mineiros (GO) no 

período de 2010 a 2015. 

2. INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre acidentes no Brasil ainda são muito escassos, 

principalmente quando se trata do motorista e pedestre, das condições de 

segurança das vias e veículos1.  

Os acidentes de trânsito são altamente dispendiosos, os custos anuais 

podem chegar anualmente de 1% a 2% do PIB para países menos 

desenvolvidos. Apenas no ano de 2014, morreram 43.075 pessoas em 

acidentes de trânsito no Brasil².  

Para a avaliação dos traumas decorrentes em acidentes de trânsito foi 

criado um índice que norteia a triagem clínica e determina a gravidade dos 

mesmos, ABBREVIATED INJURY SCALI (AIS).3  

A OMS recomenda que mortes decorrentes em acidentes de transito, 

devem ser incluídas nas estatísticas até 30 dias após o acidente, porém 

alguns países só consideram os óbitos até o sétimo dia3. As principais 

causas de acidentes de transito são: alta velocidade, agressividade no 

trânsito, medidas de seguranças inadequadas, uso de medicamentos 

psicoativos, drogas ilícitas e álcool.4 

O estado de Goiás é bastante representativo da região Centro Oeste, 

apresenta as mesmas taxas de motorização e os mesmos índices de 

mortalidade nacional, sendo consequentemente um estado com rápido 

crescimento na mortalidade relacionada à acidentes de trânsito5  

Mineiros é um município brasileiro do interior do estado de Goiás, Região 

Centro-Oeste do país. Sua população, segundo estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 60 464 habitantes. 

Localizado no sudoeste goiano a 420 km de Goiânia - e 650 km de 



  
  

Brasília-DF. Geograficamente situado em uma das maiores altitudes 

goianas, com variação de 700 a 1100, e ainda contempla Parque Nacional 

das Emas. Sua população teve um grande crescimento nos últimos 10 

anos segundo índice do IBGE, cerca de 11 mil habitantes na última 

década.7  

A falta de trabalho estatístico voltado para acidentes de trânsito, dificulta 

ações das autoridades para traçar estratégias voltadas para prevenção e 

tratamento das vítimas. 

3. OBJETIVO 

Realizar uma pesquisa com o propósito de levantar os principais tipos de 

acidentes de trânsito, lesões traumáticas e fatores causadores de óbitos 

ocorridos no município de Mineiros- GO nos últimos cinco anos. 

4. METODOLOGIA                        

4.1 Levantamento bibliográfico: realizou-se através das plataformas: 

Google Acadêmico, Web of Science, PubMed e Science Direct, Corpo de 

Bombeiros, Policia Militar e IML (Instituto Médico Legal) da cidade de 

Mineiros-GO.  

4.2. Compilação e análise dos dados: os dados obtidos serão 

compilados para análise e avaliação estatística através do programa 

BioEstat. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Inicialmente, desenvolveu-se o levantamento bibliográfico, associado à 

entrevistas e análise de dados dos órgãos oficiais da cidade de Mineiros 

(GO): polícia militar, corpo de bombeiros, serviço de atendimento móvel 

de urgência, agência municipal de trânsito e secretaria municipal de 

saúde. A ausência dessas informações dificulta a promoção de atividades 

preventivas, sócio educativas e de atendimento definitivo, em casos mais 

graves, esses pacientes têm que ser levados a outros municípios, o que 

agrava o quadro do paciente e muitas vezes eleva a estatística de morte 

no trânsito. 



  
  

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se com esse trabalho obter dados essenciais para que possa 

observar o panorama geral dos principais acidentes, das causas e tipos 

de lesões, assim como as ações a serem tomadas para que este índice 

diminua.    
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