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RESUMO

Introdução: Antes da década de 2000 o atendimento pré hospitalar era
realizado pela corporação dos Bombeiros Militares e pela Polícia Militar.
Em 2004 no Brasil foi normatizado através do decreto presidencial nº º
5.055, de 27 de abril de 2004, o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU). Em Araguaína - TO o SAMU atua desde 2005, e é
composto por uma equipe multiprofissional de 54 socorristas, entre eles:
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores. E nesse
contexto o acadêmico de medicina, na condição de ligante da Liga
Araguainense do Trauma - LAT, atua juntamente com esses profissionais,
nas Unidades Básicas e Avançadas, prestando socorro às vítimas.
Objetivos: Analisar e descrever o perfil epidemiológico das principais
ocorrências envolvendo motocicletas atendidas pelo SAMU no município
de Araguaína no Tocantins nos meses de março a agosto de 2019. Os
dados foram coletados de 124 Fichas de Atendimento Pré-Hospitalar
avaliando nas vítimas: gênero, faixa etária, dia da semana, local, sinais e
sintomas predominantes e se existiu o uso ou não de bebidas alcoólicas.
Metodologia: Estudo epidemiológico, retrospectivo das Fichas de
Atendimento Pré-Hospitalar preenchidas pelos ligantes da LAT ao final de
cada ocorrência. Considerando para este artigo apenas as ocorrências
envolvendo motocicletas. Foram coletados os seguintes dados em cada
ocorrência : identificação do paciente, sinais e sintomas no local de
resgate, suporte na viatura e local de destino (Unidade de Pronto
Atendimento - UPA ou Hospital de Referência - Hospital Regional de
Araguaína - HRA). Resultados: Do número total de ocorrências ( 124
ocorrências) atendidas pelo SAMU no período de março a agosto de 2019,
cerca de 21,8% (27 ocorrências ) são são envolvendo motocicletas.
Dentro dessa estatística é visto que 59,2% das vitimas são do sexo
masculino e 40,2% do sexo feminino, observa-se também que o perfil
médio das vitimas é de homens jovens em idade produtiva de 20 a 39
anos. Dos acidentes motociclisticos totais, a maioria ocorreu em finais de
semana e 51,8% das vitimas assumiram ter feito uso de bebida alcoólica.
Das 27, 3,7% resultou em óbito. Discussão: Nota-se com o artigo de perfil
epidemiológico que as ocorrências envolvendo acidentes motociclisticos
são de números expressivos e atingem em sua maioria homens jovens,
aumentando assim, a sobrecarga no Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, a Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Regional de
Araguaína, o fato de grande parte dessas vitimas serem de idade
produtiva aumenta ainda mais o ônus ao município e ao estado. A relação
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entre os acidentes e o uso de bebida alcoólica é também expressiva,
podendo ser a grande causa dos acidentes. Conclusão: Evidencia-se
assim, que a falta de fiscalização e o descaso das autoridades em relação
a conscientização da população com a importância de serem
estabelecidas medidas de prevenção aos acidentes. 
PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: Acidentes Mociclisticos, Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Saúde do Homem
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