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19. Avaliação de programas e ações 
de enfrentamento da violência e 
de suporte às pessoas em situação 
de acidentes e violências 
Suely Ferreira Deslandes, Edinilsa Ramos de Souza e Cláudia Araújo de Lima 

Este capítulo discute a importância da avaliação de programas e ações de 

enfrentamento da violência, apresentando conceitos e algumas experiên-

cias como exemplos.

Por que avaliar?
São tantas as demandas, as preocupações no dia a dia de um serviço (ou 

da execução de um projeto)... O tempo se torna curto diante das ativi-

dades, reuniões e dos problemas que surgem inesperadamente e preci-

sam de rápida resolução. Quase sempre a carga de trabalho é grande e 

o número de profissionais e outros agentes de saúde das equipes nem 

sempre é suficiente. A avaliação seria uma exigência a mais? Seria mais 

uma, entre muitas “obrigações burocráticas”? O que, de fato, o serviço 

ou projeto ganham ao investir num processo de avaliação?

A credibilidade de um projeto/serviço que avalia seus resultados, a qua-

lidade do cuidado prestado e o custo-efetividade de suas ações é bem 

maior do que o de propostas que não têm essa preocupação. Como saber 

se as ações estão cumprindo seus objetivos? Como saber se os recursos 

estão sendo bem empregados, se os executores das ações têm as condi-

ções adequadas para realizá-las? Como saber se a forma de realizar as 

ações está em consonância com o que preconizamos? Como saber se 

o público-alvo da ação está satisfeito e adere às propostas do serviço? 

Quais são os resultados alcançados com o trabalho? Que avanços, resis-

tências e problemas surgem com a implementação das ações?

Os itens “por que avaliar?” e “O que 
é avaliação?”, apresentados neste 
capítulo, foram adaptados de 
original de autoria de suely 
deslandes, publicado pela 
Coordenação nacional de dst-Aids 
(BrAsiL, 2002).  

A avaliação proporciona um ganho ganho 
de legitimidade pública e de legitimidade pública e 
institucionalinstitucional. Aqueles que se 
preocupam com isso revelam um 
compromisso com a população, com 
os parceiros e com os órgãos 
financiadores.
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Em resumo, a avaliação permite que a equipe executora do projeto – 

coordenador, supervisores, consultores, agentes de saúde, agentes mul-

tiplicadores – possa analisar o projeto nos seguintes aspectos:

1. adequação de seus objetivos: são possíveis, factíveis? Foram bem 

dimensionados para os recursos e tempo disponíveis?;

2. suficiência e pertinência dos meios e insumos empregados;

3. efetividade das atividades e estratégias utilizadas para alcançar os fins 

desejados;

4. efeitos e resultados.

Como avaliar, sem ter uma organização interna mínima para registrar 

as atividades, os insumos empregados, os produtos obtidos, os efeitos e 

resultados alcançados?

Toda avaliação desencadeia um processo interno de discussão, de debate 

sobre os obstáculos encontrados; do papel que cada um desempenhou 

para a situação atual e para a superação das dificuldades. Há, inevitavel-

mente, uma comparação, um confronto entre as estratégias propostas e 

a realidade encontrada no dia a dia das ações: quanto cada fator, cada 

ator colaborou para o projeto atingir seus propósitos.

Aprender com as lições, com os acertos e erros, com a criatividade dos 

envolvidos no planejamento e na execução das ações é um patrimônio 

precioso para todos os que atuam em serviços ou projetos ligados ao cui-

dado das vítimas de acidentes e violências e voltados para a prevenção 

dessas situações.

Além de todos esses argumentos, não podemos ignorar que a avaliação é 

cada vez mais considerada uma pré-condição para obter novos subsídios 

de financiamento ou renovar os já existentes. Por várias razões, por-

tanto, precisamos “prestar contas” das ações e intervenções realizadas, 

de seus resultados e de sua efetividade.

O que é avaliação?
No contexto das ações, de projetos e serviços de saúde existe, na atu-

alidade, interesse e investimento crescente em processos de avaliação 

(AGGLETON, 1995). Mas o que significa avaliar?

A avaliação possibilita um ganho de ganho de 
competência técnica e gerencialcompetência técnica e gerencial.  
A partir dela é possível rever 
estratégias, redimensionar objetivos 
e necessidades de suporte.

A avaliação proporciona um ganho ganho 
informacional informacional para os serviços. ela 
acaba criando uma demanda de 
sistematicidade de registro.

Há, na trajetória da avaliação, um 
ganho de reflexão críticaganho de reflexão crítica.

A avaliação possibilita compartilhar 
saberes e experiências.

na avaliação se ganha, finalmente, 
maior competitividade na busca de maior competitividade na busca de 
recursos de financiamentorecursos de financiamento, cada vez 
mais limitados.
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Há diferentes conceituações sobre o que é avaliaçãoavaliação. Em linhas gerais, 
uma avaliação é um tipo de investigação sistemática do mérito, valor 
ou importância de um projeto, serviço ou ação. No final do processo 
avaliativo, esperamos que seja feito um juízo de valor sobre o programa, 
serviço ou ação avaliada (se é útil, efetivo, eficaz).

A Organização Pan-Americana da Saúde (1989) assim define esse pro-
cesso: “Avaliar é o processo de coleta e análise de informações sobre a 
eficácia e o impacto de cada uma das fases específicas do programa ou 
do programa como um todo”.

Outra definição é a de Aguilar & Ander-Egg (1994) apresentada a seguir: 

A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemáti-
ca, planejada e dirigida, destinada a identificar, obter e propor-
cionar de maneira válida e confiável dados e informação sufi-
ciente e relevante para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor 
dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase de 
diagnóstico, programação ou execução), ou de um conjunto 
de atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou 
se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e resultados 
concretos, comprovando a extensão e o grau em que se deram 
essas conquistas, de forma tal que sirva de base ou guia para a 
tomada de decisões racional e inteligente entre cursos de ação, 
ou para solucionar problemas e promover o conhecimento e a 
compreensão dos fatores associados ao êxito ou fracasso de seus 
resultados.

O conceito apresentado descreve a avaliação como uma ação que emprega 
métodos próprios e reconhecidos como válidos, visando analisar as con-
quistas de um projeto inteiro ou de uma de suas fases. Destina-se, de forma 
pragmática, a orientar a tomada de decisões, respondendo se aquela ação 
deve continuar a ser realizada, se deve ser modificada ou ser suspensa.

Uma definição bem sintética é a fornecida por Minayo et al. (2005, p. 23): 
“Em sentido bem amplo avaliar significa julgar, estimar, medir, classifi-
car, analisar criticamente alguém ou algo. Tecnicamente, esse processo é 
realizado com procedimentos sistemáticos”.

A partir de qualquer definição, podemos dizer que uma avaliação deve 
levar em conta:

 k a adequação entre objetivos, estratégias propostas e recursos 
utilizados, considerando o contexto em que o projeto, a ação ou o 
serviço estão sendo implementados;
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 k a adequação da estrutura organizacional para realização do tra-
balho proposto;

 k o quanto os objetivos e metas foram atingidos;

 k a qualidade dos serviços prestados e dos resultados;

 k a sustentabilidade da ação ou do projeto.

O monitoramento, na medida em que analisa o projeto durante sua 
execução, é uma atividade que se incorpora ao cotidiano, dando retorno 
imediato quanto aos progressos e quanto aos problemas e às dificuldades 
encontradas. Assim, embora monitoramento e avaliação sejam proces-
sos distintos, são também complementares. Naturalmente não podemos 
deixar de considerar o monitoramento como uma atividade importante 
de avaliação.

Há ainda muitas resistências à prática de avaliação. Alguns gestores 
temem ter seu serviço avaliado, achando que isso poderia levá-los a 
perder capital político. Outros consideram que avaliar é um desperdício 
de recursos. De qualquer forma, podemos dizer que hoje, cada vez mais, 
há um reconhecimento nacional e internacional quanto à necessidade 
de incorporar ações avaliativas na rotina de execução dos projetos de 
saúde. Podemos perceber um considerável incentivo para adotar as for-
mas mais práticas de avaliação, permitindo sua incorporação como parte 
da realização dos projetos.

Avaliação das iniciativas de registro, 
cuidado e prevenção das situações de 
acidentes e violências
O campo das ações que dizem respeito ao registro, ao atendimento às víti-
mas e às iniciativas de prevenção é bem amplo. Infelizmente, insuficiente 
tem sido o empreendimento na avaliação dessas ações, criando uma adi-
cional margem de incertezas sobre sua adequação e resolutividade.

Em consulta preliminar à base SciELO (www.scielo.br), em 2006 pode-
mos perceber que existem poucos artigos sobre avaliação na área da 
violência. Naturalmente, é preciso ressalvar que essa base opera apenas 
com artigos de um acervo de periódicos indexados, não incluindo dis-
sertações, teses, relatórios de pesquisas ou livros. A base possui 244 arti-
gos relacionados à temática da violência; entretanto, apenas 24 foram 

Monitoramento, de acordo com a 
Organização pan-Americana da saúde 
(1989), é diferente de avaliação. 
Monitoramento pode ser definido 
como “o processo de coleta e análise 
de informações sobre a implementação 
do programa: envolve uma verificação 
regular para ver se as atividades do 
programa estão sendo realizadas 
conforme o planejado, de forma que 
os problemas possam ser detectados 
e resolvidos”.
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correlacionados à chave “avaliação”. Quando analisados os títulos, per-
cebemos que esse pequeno acervo é na realidade ainda menor, pois há 
uma parcela dele que avalia instrumentos (escalas) para identificação de 
situações de violências. Outra parcela de artigos se dedica a avaliar expe-
riências de atendimentos às vítimas e a analisar a qualidade dos registros 
sobre eventos violentos. Os textos citados encontram-se referenciados 
ao final do capítulo.

Procedendo à mesma consulta sobre o que foi publicado na temática 
“acidentes”, encontramos 158 artigos. Quando refinada a busca, adicio-
nando a chave “avaliação”, achamos 17 artigos, dos quais restam quatro 
quando os títulos são examinados.

Felizmente, algumas iniciativas importantes têm surgido, consolidando 
pouco a pouco uma cultura de avaliação e integrando o conhecimento 
crítico com a proposição construtiva de novos rumos de atuação.

O Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge 
Careli (Claves), da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(Ensp/Fiocruz), tem desenvolvido algumas avaliações nos últimos anos, 
na perspectiva metodológica da triangulação de métodos. Os pesquisa-
dores buscam articulação de diferentes olhares disciplinares (das ciências 
sociais, da epidemiologia, da estatística, entre outros saberes), distintos 
métodos e técnicas (de natureza quantitativa e qualitativa), incluindo 
diversos sujeitos (avaliadores, executores, gestores e usuários).

Exemplo de avaliação de programa de 
prevenção à violência

No período de 2003 a 2004 foi realizada uma avaliação de serviços que 
atendem crianças, adolescentes e familiares envolvidos nas dinâmicas 
de violência doméstica. Foram analisados dez projetos realizados por 
organizações governamentais e não governamentais, distribuídos nas 
cinco regiões do país. Os serviços avaliados foram escolhidos levando-se 
em conta: a capacidade de suporte e inclusão da família para o cuidado 
responsável com os filhos e os resultados das ações a esse respeito.

Esses serviços foram caracterizados nas suas rotinas, conquistas e difi-
culdades. Foram avaliadas as condições de realização das ações, bem 
como as representações dos profissionais sobre o papel dos familiares 
numa proposta de superação da violência intrafamiliar. As metodologias 

empregadas pelos serviços, seus parâmetros de adesão e sucesso foram 

sobre o assunto, leia Famílias: 
parceiras ou usuárias eventuais? 
– análise de serviços de atenção a 
famílias com dinâmica de violência 
doméstica contra crianças e 
adolescentes, de suely F. deslandes, 
simone G. Assis e Helena O. silva 
(2004).
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analisados, além de suas estratégias para trabalhar as famílias mais resis-
tentes aos processos de intervenção. Os resultados também foram exa-
minados sob a ótica dos familiares e profissionais.

Em um outro estudo, Minayo & Gomes (2006) analisam experiências 
exitosas no enfrentamento e na prevenção da violência entre popula-
ções mais vulneráveis.

Os objetivos desse estudo foram:

1. conhecer em profundidade as ações desenvolvidas pelas instituições, 
especialmente as que vêm obtendo resultados positivos em relação à 
prevenção da violência e à promoção da saúde;

2. compreender as especificidades dessas experiências exitosas e indicar 
possibilidades de enfrentamento do problema.

A pesquisa utilizou a estratégia de estudos de caso, seguindo princípios 
da triangulação de métodos. Foi aplicado um questionário padronizado 
acerca dos dados gerais de cada experiência; foram realizadas entrevistas 
de grupo (grupo focal) com técnicos das equipes das experiências e entre-
vistas individuais com coordenadores, usuários e familiares, para compre-
ender suas percepções sobre o atendimento. Realizamos ainda “observa-
ção de campo”, buscando dados complementares aos depoimentos.

Foram estudadas as seguintes experiências: Agência UGA-UGA, em 
Manaus (Norte); Centro de Cultura Negra, em São Luís (Nordeste); 
Movimento de Saúde Mental, em Fortaleza (Nordeste); Programa Sen-
tinela, em Cuiabá (Centro-Oeste); Circo de Todo Mundo, em Belo Hori-
zonte (Sudeste); Luta pela Paz, no Rio de Janeiro (Sudeste); Construção 
da Paz/Colégio Eduardo Guimarães, no Rio de Janeiro (Sudeste); Centro 
de Referência às Vítimas de Violência do Instituto Sedes Sapientiae de 
São Paulo (Sudeste); e Centro Social Marista de Porto Alegre (Sul).

Além dessas experiências, foram analisadas as potencialidades e os limi-
tes para a construção de redes de prevenção à violência. Os pesquisa-
dores buscaram compreender o sentido das ações e do movimento em 
rede, envolvendo iniciativas existentes em Curitiba (PR) e iniciantes em 
Florianópolis (SC). A primeira delas tem como foco ações nas áreas da 
saúde, educação e assistência social, e a segunda, as atuações do minis-
tério público, conectando vários setores governamentais e não governa-
mentais.
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Os resultados divulgam que os principais êxitos relatados são: infor-

mação para a cidadania; preparação para o trabalho; envolvimento de 

crianças e adolescentes em atividades lúdicas e educativas, e fortaleci-

mento da auto-estima dos jovens e crianças participantes. As maiores 

dificuldades das experiências são a manutenção financeira e articulação 

de suas propostas com as de outros grupos e instituições. O estudo leva 

a concluir que os projetos de prevenção analisados, ainda que não sejam 

os únicos bem-sucedidos no país, apontam para um horizonte novo 

pela forma como atuam, inovando e criando uma práxis diferenciada na 

abordagem da violência.

Em relação às redes, a avaliação aponta que é difícil trabalhar com essa 

estratégia, pois estamos acostumados à fragmentação setorial e profis-

sional. Para o êxito da organização em rede, faz-se necessário: romper 

com a lógica do trabalho setorizado e verticalizado; promover o exer-

cício constante de comunicação e de troca de informações; capacitar 

permanentemente os profissionais e pessoas que se envolvem na rede; 

incorporar a família nas ações de proteção e de prevenção; e promover 

a participação de amplos setores sociais.

Em síntese, pode-se afirmar que a construção de uma rede de proteção 

demanda etapas complexas, um novo olhar para o mesmo problema e a 

utopia para plantar soluções. 

Exemplo de avaliação de programa preventivo 
aos acidentes de trânsito

Diante do impacto e da magnitude dos acidentes de trânsito, em 2001 o 

Ministério da Saúde estimulou, em alguns municípios do país, o desen-

volvimento e a implantação de um programa de prevenção dos acidentes 

de trânsito, a partir da ótica de promoção da saúde e da qualidade de 

vida. Criou o Projeto de Redução da Morbimortalidade por Acidentes 

de Trânsito (PRMMAT) e introduziu o problema do trânsito na pauta de 

suas ações, a partir do repasse do DPVAT e da inédita aplicação dos 

recursos desse seguro nas ações para as quais ele sempre havia sido 

destinado.

Essa iniciativa teve o amparo legal no Decreto n. 1.017, de 23 de dezem-

bro de 1993, que destina 50% do valor total do prêmio do DPVAT ao 

Fundo Nacional de Saúde: 90% desse montante para ser usado na pre-

venção e no atendimento às vítimas de acidentes de trânsito e 10% para 

Você pode saber um pouco 
mais sobre esses trabalhos 
lendo os artigos: 

 � Success and limitations in 
the preventions of violence: a 
case study of nine Brazilian 
experiences, de romeu Gomes, 
Maria Cecília de s.Minayo, 
simone G. de Assis, Kathie 
njaine e Miriam schenker 
(2006).
 � Redes de prevenção à 

violência: da utopia à ação, de 
Kathie njaine, simone G. Assis, 
romeu Gomes e Maria Cecília 
de s. Minayo (2006).
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repasse mensal ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, para 

aplicação exclusiva em programas de prevenção.

Os gestores do setor saúde foram instados a elaborar e a negociar seus 

projetos, com foco especial nas ações de capacitação para os profissionais 

envolvidos com o tema do trânsito, abrangendo diversas instituições e 

setores, e em ações para a melhoria, implantação ou integração dos sis-

temas de informações sobre acidentes de trânsito nos municípios, com 

vistas ao monitoramento e vigilância desses eventos.

Inicialmente, foram conveniadas cinco capitais que tinham elevadas 

taxas de mortalidade por acidentes de trânsito, situadas nas diferentes 

regiões do país. Assim, desse projeto-piloto participaram as cidades de 

Recife, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Curitiba. No ano de 2004, 

o projeto foi ampliado, incluindo mais 11 municípios.

Desde o início do desenvolvimento do projeto, o Claves foi incumbido de 

realizar uma avaliação estratégica sobre a execução do convênio nesses 

cinco municípios brasileiros. Tal iniciativa trouxe, portanto, a novidade 

de ser acompanhada, desde sua concepção, por uma pesquisa avaliativa, o 

que lhe garantiu elementos reais para monitorar o que acontecia e a pos-

sibilidade de generalização da proposta, pelo menos em alguns aspectos.

Foi adotada a estratégia de triangulação de métodos. Usamos abordagem 

quantitativa e qualitativa para análise da implementação do programa. 

Na abordagem quantitativa, foi feito um panorama epidemiológico dos 

dados sobre acidentes de trânsito em cada município, com informações 

de diversas instituições. Para abordagem qualitativa, os pesquisadores 

realizaram entrevistas, observações de campo e relatórios auto-avaliati-

vos em cada município. Estes últimos foram preenchidos pelo coorde-

nador do programa, em cada cidade, detalhando as ações em desenvol-

vimento e as que estavam projetadas.

Foram usados e analisados vários indicadores quantitativos e qualitati-

vos referentes a:

1. histórico de chegada do projeto ao município;

2. equipe;

3. dados institucionais de morbimortalidade por acidentes de trânsito, 

para realizar o diagnóstico situacional;

Consulte o relatório final da 
pesquisa de Maria Cecília de 
souza Minayo e edinilsa ramos 
de souza, Avaliação do 
processo de implantação e 
implementação do Programa 
de Redução de Morbimortalidade 
por Acidentes de Trânsito: 
municípios de Recife, Belo 
Horizonte, Goiânia, São Paulo e 
Curitiba (2006). 
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4. ações (capacitação, sensibilização, produção de materiais e ações de 
segurança, como blitz, integração e monitorização dos sistemas de infor-
mação) e custos das ações.

Exemplo de avaliação da Política Nacional de 
Prevenção de Acidentes e Violências

Em curso no período de 2005 a 2007, a avaliação Análise diagnóstica 

de sistemas locais de saúde para atender aos agravos provocados por aciden-

tes e violências toma como perspectiva geral contribuir para o avanço da 
incorporação do tema das violências e acidentes como objeto da atenção 
do setor saúde. Propõe o desenvolvimento de instrumentos de análise 
diagnóstica sobre a implantação da Política Nacional de Redução de 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências, do Ministério da Saúde 
(2001). Elege cinco capitais onde os índices de violências são muito altos 
e busca mapear os principais serviços que atendem vítimas de violências 
e acidentes nos níveis de pré-hospitalar, hospitalar e de reabilitação.

A pesquisa tem como objetivos:

1. analisar a organização dos serviços de atenção a acidentes e violências 
nas referidas capitais;

2. analisar a situação dos serviços de atenção em relação ao problema 
em pauta em cada uma dessas capitais evidenciando: a descrição do sis-
tema, os pontos positivos, as lacunas e as necessidades de adequação 
para atender às diretrizes da Política Nacional;

3. propor uma metodologia de avaliação específica para esse tipo de ser-
viço que possa ser generalizada e permita produzir comparações.

Exemplo de avaliação de um tipo específico de 
violência

Outra experiência foi a avaliação dos serviços de atenção à violência 
sexual, desenvolvida no período de 2005 a 2006, proposta pelo Minis-
tério da Saúde e realizada pelo Centro de Pesquisas Materno-Infantil de 
Campinas/Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade de Campinas (Cemicamp/Unicamp). 

Esse trabalho teve como objetivos: levantar o número e a localização de 

serviços de atenção à saúde com atendimento a mulheres, adolescen-

tes e crianças vítimas de violência sexual em todo o país; e analisar a 
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situação dos serviços no período proposto, apresentando um quadro da 
realidade nacional nesse foco específico da violência.

O Ministério da Saúde realizou seminários macrorregionais de avalia-
ção técnico-operacional para gestores e profissionais, em parceria com 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, hospitais de referência em 
atenção para mulheres e adolescentes em situação de violência domés-
tica e sexual, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria Espe-
cial dos Direitos Humanos e Ministério da Justiça.

Esses seminários tinham por objetivo identificar as principais dificul-
dades e potencialidades dos serviços localizados nos grandes centros 
urbanos, buscando soluções de curto e médio prazos para organização 
da atenção, estabelecimento de normas gerais de atendimento, apoio 
psicossocial, manutenção dos medicamentos para anticoncepção de 
emergência, profilaxia para as doenças sexualmente transmissíveis e 
Aids, vacinas contra a hepatite B, procedimentos legais e notificação da 
violência sofrida. As avaliações foram feitas em conjunto e resultaram 
em publicação que fornece um retorno aos serviços sobre as ações pro-
positivas nas esferas de governo. 

Os exemplos e metodologias específicas citados mostram que é impor-
tante e possível realizar avaliações nacionais, regionais e locais para ações 
de governo, de projetos ou mesmo de serviços, criando possibilidade de 
continuidade, correção de rumo e melhoria de qualidade das propostas.

Certamente, experiências locais de avaliação podem estar sendo desen-
volvidas, algumas em seu próprio município, e o levantamento delas 
pode ser um excelente exercício de observação.
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