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É o estado mais jovem do Brasil. Criado em 1988.

• Região: Região Norte.

• Capital: Palmas.

• Área territorial: 277.466,763 km² (IBGE, 2019).

• População: Aproximadamente 1,5 milhão de habitantes 

• Densidade demográfica: 5,73 hab./km² (IBGE, 2020).

• Clima: Predomínio do clima tropical.

TOCANTINS



FROTA DE VEÍCULOS NO ESTADO DO TOCANTINS POR TIPOS DE 

VEÍCULOS. OUTUBRO DE 2021, 

Em relação aos tipos de
veículos em outubro de
2021, destacam-se as
motocicletas com 253.165
unidades, representando
32,26% da frota total no
estado do Tocantins.

Fonte: Ministério da Infraestrutura, SENATRAN - Secretaria Nacional de Trânsito, RENAVAM-Registro 
Nacional de Veículos Automotores – outubro de 2021
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ACIDENTES DE TRÂNSITO

IMPACTOS: Sociais, ambientais e psicológicos, além de
grande demanda de leitos hospitalares, faltas no trabalho,
indenizações e gastos materiais.

VIGILÂNCIA: Qualificar e integrar as informações, bem como
conhecer as causas dos acidentes, principalmente, os fatores
de risco contribuintes para o acidente de trânsito e formular e
implementar estratégias de promoção e prevenção da saúde
para segurança no trânsito.



Programa Vida no Trânsito

2019: 
• Araguaína
• Porto Nacional
• Gurupi
• Guaraí

2020:
• Dianópolis

2021:
• Araguaína
• Gurupi

2010:
Implantação do Programa
Vida no Trânsito na Capital
Palmas.

Expansão do Programa Vida no Trânsito



v Polícia Militar do Tocantins – PM;
v Polícia Rodoviária Federal – PRF;
v Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO;
v Secretaria de Segurança Pública – SSP;
v Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde; Diretoria de Atenção

Especializada; Gerência de Média e Alta Complexidade; Central Estadual de
Transplante do Tocantins - SPAS/DAE/GMAC/CETTO – Secretaria Estadual de
Saúde;

v Superintendência de Unidades Próprias Hospitalares – SUHP - Secretaria
Estadual de Saúde; Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins – DETRAN;

v Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes – SEDUC;
v Corpo de Bombeiros Militar - CBMTO;
v Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS.

PARCEIRIAS INTERSETORIAIS



v Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína - SEMUS;
v Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi - SEMUS
v Secretaria Municipal de Saúde de Palmas – SEMUS;
v Agência de Segurança, Transporte e Trânsito Araguaína – ASTT.
v Agência de Segurança, Transporte e Trânsito Gurupi – ASTT.
v Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana – SESMU –

Palmas.

PARCERIAS MUNICIPAIS



PES 2020 – 2023:

META: Reduzir em 10% a taxa de mortalidade por
acidente de transporte terrestre (ATT), até 2023.

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE



PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - PAS 2021

vCriação e publicação do Comitê Estadual de Segurança Viária;
vConstrução do Plano de Segurança Viária do Estado do

Tocantins;
vExpansão do Programa Vida no Trânsito nos município de

Araguaína e Gurupi;
vRealizar Curso EaD de Enfrentamento as Violências e

Acidentes.



PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA VIÁRIA DO 
ESTADO TOCANTINS

• Fortalecer as ações de enfrentamento à morbimortalidade por
acidente de transporte terrestre no estado do Tocantins.

• Documento norteador das políticas públicas de segurança viária.

• Organizar e integrar ações para redução do número de mortes e
feridos no trânsito.

• Efetividade no período de 2021 a 2024, com revisão anual e
flexível a alterações,



COMITÊ ESTADUAL DE SEGURANÇA VIÁRIA DO 
TOCANTINS

É uma estratégia de medidas intersetoriais que se propõe

enfrentar a morbimortalidade por acidentes de trânsito no Estado e

implementar ações integradas em pontos identificados como de

vulnerabilidade.



PRINCIPAIS AVANÇOS E DESAFIOS DA AGENDA 
ESTADUAL

Avanços:
§ Criação de um formulário de notificação dos acidentes de trânsito.
§ Divulgação do Informe Epidemiológico dos Acidentes de trânsito.
§ Analise situacional para apoio aos municípios nas ações do “Maio 

Amarelo”.
§ Comitê Estadual de Segurança Viária do Tocantins  (em andamento);
§ Plano de Segurança Viária do Estado do Tocantins (em andamento).

Desafios:
§ Preenchimento adequado da ficha de investigação de vítima de 

acidentes de trânsito.
§ Expansão do Programa Vida no Trânsito.
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PLANO ANUAL DE TRABALHO

• Sensibilizar os municípios a desenvolverem ações voltadas
para prevenção dos acidentes de trânsito.

• Articular com os parceiros da segurança viária o monitoramento
e análise dos acidentes de trânsito.

• Monitoramento da qualidade das fichas de acidentes de trânsito
via SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)
e Google Forms;

• Assessorar via telefone os munícipios quanto as demandas e
ao preenchimento das notificações de acidentes de trânsito.



RESULTADOS ESPERADOS
vElaboração do Plano de Segurança Viária de Estado do Tocantins para o período de 2021 a 2024;
vMonitoramento e avaliação das ações e estratégias de enfrentamento a morbimortalidade por

acidentes de trânsito;
vPromover articulação e comunicação intersetorial, de forma integrada;
vAnalisar as ações desenvolvidas, anualmente, vislumbrando melhor qualidade;
vElaboração de informes sobre a situação dos acidentes de trânsito para os veículos de

comunicação e população geral;
vApoiar os municípios do estado do Tocantins na implantação do Programa Vida no Trânsito - PVT;
vPromover a redução dos números dos acidentes de trânsito por meio de ações integradas com os

parceiros da segurança viária.
v Assessorar, no âmbito do Estado, na formulação, organização, fortalecimento e execução de 

políticas estaduais direcionadas à redução das lesões e mortes relacionadas aos AT;

vEstabelecer diretrizes e definições de estratégias de atuação para a promoção, prevenção e
vigilância aos AT e seus fatores de risco.



Gerência de Promoção à Saúde e Agravos Não 
Transmissíveis

Gerente: Simone Gondim

Área Técnica de Violências e Acidentes: 
Karoline Rodrigues e Jennifer Santos


