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Nos últimos anos o Sistema Único de Saúde (SUS) defronta-se com a 

necessidade de desenvolver respostas adequadas aos efeitos crescentes 

das violências em nosso país. Vê-se um aumento vertiginoso de situa-

ções violentas e, em especial, daquelas com alto grau de letalidade. No 

ano de 2011, as chamadas causas externas, entre as quais as agressões 

e os acidentes de transporte, geraram 145.842 óbitos no Brasil, sendo a 

terceira causa de morte no país e a segunda no sexo masculino.

O incremento das taxas de mortes violentas, bem como do número de 

pessoas que em consequência da violência passam a viver com lesões 

graves e incapacitantes, delegou ao sistema de saúde os desafios de cons-

truir e consolidar outras formas de abordagem da atenção à saúde, da 

vigilância, da prevenção e da promoção da saúde.

Este desafio torna-se maior em relação à violência sexual e doméstica, 

em que ainda impera a lei do silêncio, do medo, dos tabus e do precon-

ceito. Impõe-se, pois, o desafio de se conhecer a magnitude e natureza 

da violência e o perfil das vítimas e dos agressores. Neste sentido, o setor 

saúde precisa implementar ações de vigilância de causas externas por 

meio da melhoria da qualidade das informações destes agravos e formu-

lar políticas públicas que busquem articular o setor saúde com os demais 

setores, fomentando redes de atenção integral e de proteção social às 

pessoas vítimas de violências.
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O Ministério da Saúde, com base no reconhecimento da violência como 

questão de saúde pública e, ao mesmo tempo, de sua conexão com fenô-

menos sociais relativos às desigualdades, ao desemprego, à pobreza, ao 

desrespeito aos direitos humanos e à impunidade, entre outros fatores, 

priorizou a temática. Assim, publicou-se a Política Nacional de Redução 

da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (Portaria GM/MS n. 

737, de 16 de maio de 2001), implantou-se a Rede Nacional de Preven-

ção da Violência e Promoção da Saúde (Portaria GM/MS n. 936, de 18 

de maio de 2004) e incluiu-se a redução das violências como prioridade 

na Política Nacional de Promoção da Saúde (Portaria GM/MS n. 687, de 

30 de março de 2006).

Contudo, diante do tamanho da problemática que temos quando no 

cotidiano das ações sanitárias deparamo-nos com situações de violência, 

precisamos investir cada vez mais na preparação e formação dos gestores 

e trabalhadores do SUS. A realização do presente curso – promovido e 

financiado pelo Ministério da Saúde, por meio das Secretarias de Vigi-

lância em Saúde e de Atenção à Saúde – procura oferecer uma visão 

ampla e consistente do tema e, simultaneamente, facilitar o acesso dos 

gestores e trabalhadores, fazendo-se a distância e contemplando pro-

fissionais dos níveis superior e médio. É oportuna e integra o esforço 

do Ministério da Saúde em cumprir seu papel institucional quanto à 

formação de competências no SUS.

Por fim, deve-se destacar a relevante parceria com o Centro Latino-

-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli (Claves/Ensp/

Fiocruz), que coordena o curso com grande esforço e competência. Res-

salta-se, também, a parceria com a Coordenação de Educação a Distân-

cia (EAD/Ensp/Fiocruz) que, juntamente com o Claves, organizou todo 

o material didático e implantou o curso nesta modalidade de educação, 

contribuindo, com sua larga experiência, para o processo educativo em 

saúde no Sistema Único de Saúde. 
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