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1. Conceitos, teorias e
tipologias de violência: a
violência faz mal à saúde

Maria Cecília de Souza Minayo

Prezado leitor, este primeiro capítulo está relacionado a todos os outros 
que você encontrará neste livro. Seu objetivo é dar a você uma visão 
geral do conceito de violência e de sua contextualização na realidade 
brasileira. Portanto, como uma porta que se abre, ele apresentar-lhe-á 
e descreverá várias questões, sem ter a pretensão de aprofundá-las. 
Essa ênfase ficará por conta das outras abordagens que tratarão de 
questões específicas.

Para compreender e enfrentar a violência, devemos localizar a sua dis-
cussão no conjunto dos problemas que relacionam saúde, condições, 
situações e estilo de vida. Na maioria dos países desenvolvidos há mais 
tempo, e no Brasil, nos últimos 20 anos, as enfermidades infecciosas 
vêm cedendo lugar às doenças crônicas e degenerativas e aos agravos 
provocados por violências e acidentes. Esses problemas dependem, em 
grande parte, das condições de vida, das questões ambientais, dos avan-
ços que estão ocorrendo na ciência e tecnologia do setor, sobretudo 
na biologia, e também, mas não prioritariamente, nas intervenções e 
nos procedimentos médicos. A esse movimento de mudança no perfil 
e no contexto das taxas de mortalidade e de morbidade, os estudiosos 
dão o nome de transição epidemiológica (BARRETO; CARMO, 1995; 
OMRAM, 1971).

Para refletir

Você observa alguma mudança no perfil de doenças e de saúde da 
população de seu município nos últimos 20 anos?
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O caso da violência é exemplar para entendermos a transição que junta 
questões sociais e problemas de saúde. Violência não é um problema 
médico típico, é, fundamentalmente, um problema social que acompa-
nha toda a história e as transformações da humanidade. No entanto, a 
violência afeta muito a saúde:

 k ela provoca morte, lesões e traumas físicos e um sem-número de
agravos mentais, emocionais e espirituais;

 k diminui a qualidade de vida das pessoas e das coletividades;

 k mostra a inadequação da organização tradicional dos serviços
de saúde;

 k coloca novos problemas para o atendimento médico; e

 k evidencia a necessidade de uma atuação muito mais específica,
interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, 
visando às necessidades dos cidadãos.

Para refletir

Você concorda com os argumentos que foram apresentados no 
último parágrafo?

1.1 Como conceituar a violência
Em 2002, pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS) se 
pronunciou em relação à violência de forma mais contundente do que 
a que vinha adotando até então, quando apenas classificava os efeitos 
desse fenômeno ou realizava análises e fazia recomendações esporá-
dicas sobre o assunto. Para isso divulgou o Relatório Mundial sobre 
Violência e Saúde, no qual define o problema como:

uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 
uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de 
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desen-
volvimento ou privação (KRUG et al., 2002, p. 5).

Muitas outras definições existem, algumas coincidentes, algumas diver-
gentes. Por ser um fenômeno complexo e multicausal que atinge todas as 
pessoas e as afeta emocionalmente, a violência foge a qualquer conceitu-
ação precisa e cabal. É importante aqui distinguir os conceitos de violên-
cia e de agressividade. Em que pesem as muitas definições – e algumas 
delas bastante contraditórias –, podemos dizer, segundo Freud (1980), 
que a agressividade é um impulso nato, essencial à sobrevivência, à 
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defesa e à adaptação dos seres humanos. Constitui-se como elemento 
protetor que possibilita a construção do espaço interior do indivíduo, 
promovendo a diferenciação entre o Eu e o Outro. Portanto, a agres-
sividade, ao contrário da violência, inscreve-se no próprio processo de 
constituição da subjetividade. A transformação da agressividade em 
violência é um processo ao mesmo tempo social e psicossocial para o 
qual contribuem as circunstâncias sociais, o ambiente cultural, as for-
mas de relações primárias e comunitárias e, também, as idiossincrasias 
dos sujeitos. Colocam-se a seguir algumas de suas características discu-
tidas por muitos autores, dentre eles Minayo (2003, 2005).

1.1.1 A violência é um fato humano e social
Não se conhece nenhuma sociedade totalmente isenta de violência. Ela 
consiste no uso da força, do poder e de privilégios para dominar, sub-
meter e provocar danos a outros: indivíduos, grupos e coletividades. 
Há sociedades mais violentas do que outras, o que evidencia o peso da 
cultura na forma de solução de conflitos.

1.1.2 A violência é histórica
Cada sociedade, dentro de épocas específicas, apresenta formas parti-
culares. Por exemplo, há uma configuração peculiar da violência social, 
econômica, política e institucional no Brasil, na China, na Holanda. Da 
mesma forma, a violência social, política e econômica da época colonial 
brasileira não é a mesma que se vivencia hoje, num mundo que passa 
por grandes transformações.

1.1.3 Há formas de violência que persistem 
no tempo e se estendem por quase todas  
as sociedades
É o caso da violência de gênero (sobretudo do homem contra a mulher), 
que se fundamenta nos papéis diferenciados por idade (dos adultos 
contra as crianças e contra os idosos), e das diferentes formas de dis-
criminação de “raças” (dos brancos contra os negros, de outros grupos 
contra os judeus e atualmente contra os árabes). Essas modalidades 
de expressão permanecem “naturalizadas”: é como se, ao cometê-las, 
as pessoas julgassem que estão fazendo algo normal. Os tipos de rela-
ção anteriormente citados atravessam todas as classes e os segmentos 
sociais. Por isso, configuram uma modalidade de violência cultural, 
ou seja, um jeito próprio e típico de pensar, sentir e agir. Para mudar 
essa naturalização da violência é preciso atuar, intervir e, inclusive, 
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denunciar e punir quando for o caso. As conquistas dos movimentos 
feministas, dos movimentos em prol da cidadania das crianças e dos 
adolescentes, dos movimentos dos negros e dos homossexuais estão aí 
para provar que é possível “desnaturalizar” as formas de reprodução da 
dominação, de submissão e os agravos provenientes desses fenômenos.

1.1.4 A violência abrange todas as classes e os 
segmentos sociais
Isso acontece, embora algumas de suas expressões sejam mais típicas 
dos pobres, e outras, da classe média e dos ricos. É uma falsa ideia achar 
que os pobres são mais violentos. Pobreza não é sinônimo de violência 
e prova disso é que, se fosse o caso, os estados, as cidades e os bairros 
brasileiros mais pobres estariam em pé de guerra e quase metade da 
população viveria em estado de revolta contra os mais ricos. Mas isso 
não ocorre. No entanto, estudiosos do assunto revelam que:

Investimento em educação formal, na universalização dos direitos políticos, 
sociais, individuais e específicos e na melhoria das condições de vida 
dos pobres e dos trabalhadores fez muito mais, historicamente, para a 
superação das formas graves de violência física e da violência criminal nos 
países da Europa, por exemplo, do que os investimentos em segurança 
pública estrito senso. No entanto, o papel da segurança pública no Brasil e 
no mundo de hoje também é fundamental (CHESNAIS, 1981).

1.1.5 A violência também está dentro de cada um
Geralmente achamos que violento é o outro. Mas estudos filosóficos e 
psicanalíticos mostram que a não violência é uma construção social e 
pessoal. Do ponto de vista social, o antídoto da violência é a capacidade 
que a sociedade tem de incluir, ampliar e universalizar os direitos e os 
deveres de cidadania. No que tange ao âmbito pessoal, a não violência 
pressupõe o reconhecimento da humanidade e da cidadania do outro, 
o desenvolvimento de valores de paz, de solidariedade, de convivência, 
de tolerância, de capacidade de negociação e de solução de conflitos 
pela discussão e pelo diálogo.

1.1.6 A violência tem solução
Por ser histórica e por ter a cara da sociedade que a produz, a violên-
cia pode aumentar ou diminuir pela força da construção social. Suas 
formas mais cruéis – que ocorrem nos níveis coletivos, individuais e 
privados – precisam ser analisadas junto com as modalidades mais sutis, 
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escondidas e simbólicas, de forma muito profunda e aberta, para que 
todos possam colaborar. Afinal, todos são atores e vítimas.

Para refletir

Essa reflexão inicial trouxe alguma contribuição para você?  
Com base na experiência e na vivência que possui do assunto, que 
pontos você destacaria?

Antes da publicação do Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da 
OMS, o Ministério da Saúde já havia se pronunciado sobre o assunto. 
Depois de longo debate com diferentes segmentos sociais a respeito da 
situação do Brasil, de ouvir os membros do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e dos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, aprovou uma 
portaria e publicou um documento, denominado Política Nacional de 
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência, Portaria MS/
GM n. 737 de 16/05/2001(BRASIL, 2001), visando orientar o setor 
quanto a sua atuação diante do problema. Para isso, ofereceu uma defi-
nição de violência com a qual pudéssemos operar a política e promover 
planos de ação nos três níveis de gestão. Essa definição praticamente 
coincide com a da OMS.

No documento, de forma resumida, o Ministério da Saúde:

 k insere o tema da violência no marco da promoção da saúde,
entendendo que o setor precisa contribuir para a universalização da 
cidadania e buscar atuar proativamente diante dos problemas que 
tornam a sociedade e os grupos específicos mais vulneráveis;

 k mostra que é preciso investir na compreensão do fenômeno, para
diagnosticá-lo, notificá-lo melhor e para buscar formas específicas 
de atuação;

 k analisa a precariedade das informações sobre o tema e a excessiva
subnotificação, entendendo-as como parte do reducionismo com 
que o modelo biomédico vinha trabalhando o tema ou, ainda, como 
fruto do desconhecimento, da negação, da negligência, da falta de 
preparação dos profissionais e das instituições;

 k reconhece que é preciso intervir na formação e na sua atuação
institucional, pois frequentemente os serviços e seus profissionais 
são vítimas, mas, principalmente, também são atores de violência 
e precisam ter consciência de que contribuem com sua cota para 
a crueldade de que é vítima a população. Isso ocorre, sobretudo, 
nas relações com os mais pobres que recorrem ao Sistema Único 

Violência consiste em ações 
humanas individuais, de grupos, de 
classes, de nações que ocasionam 
a morte de seres humanos ou 
afetam sua integridade e sua saúde 
física, moral, mental ou espiritual 
(BRASIL, 2001).
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de Saúde (SUS), quando tratam mal e burocraticamente, são 
insensíveis, discriminam e negligenciam cuidados;

 k entende que, nos diversos níveis, o setor precisa planejar e adequar
a gestão para atender às mudanças do perfil epidemiológico 
brasileiro. E no caso da atenção à violência, mostra que é urgente a 
reorganização da atenção pré-hospitalar, da emergência hospitalar e 
dos serviços de reabilitação;

 k propõe uma filosofia e uma prática intersetoriais e articuladas com
a sociedade civil;

 k elabora orientações para acompanhamento e monitoramento das
ações, ao mesmo tempo que elas vão sendo implantadas;

 k acrescenta a definição de acidente à de violência. Assim o faz
porque, na Classificação Internacional das Doenças (CID), violência 
e acidentes vêm juntos. 

O interessante da associação entre a definição de violência e a de aci-
dentes é constatar que, frequentemente, existe uma linha divisória 
muito tênue entre as duas categorias. Ou seja, muitos acontecimentos 
violentos são tidos como acidentes, o que leva à sua banalização. É o 
caso, por exemplo, das mortes e dos traumas que ocorrem no trânsito. 
Considerando a dificuldade de estabelecer o caráter de intencionali-
dade dos acidentes, no seu documento oficial, o Ministério da Saúde 
entende que, tanto os dados como as interpretações referentes a eles 
comportam sempre certo grau de imprecisão. Ou seja, para nós, é difícil 
dizer ou ter certeza de que eles realmente são violências que poderiam 
ser evitadas (por exemplo, pela abstenção de bebidas ou por seguir as 
regras do Código Nacional de Trânsito) ou fatalidades totalmente fora 
de controle ou de previsão.

Para refletir

Qual a sua visão sobre a comum associação entre as definições de 
violência e de acidentes?

Os acidentes e violências configuram assim um conjunto de eventos 
e lesões que podem ou não levar a óbito, reconhecidos na CID como 
causas externas.

Acidente é um evento não 
intencional e evitável, causador 
de lesões físicas e/ou emocionais 
no âmbito doméstico e em 
outros espaços sociais, como o 
do trabalho, o do trânsito, o de 
esportes e lazer, dentre outros 
(BRASIL, 2001).
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Na CID, a categoria “causas externas” inclui os homicídios, os suicídios e os 
acidentes (de todas as espécies, mas os que mais vitimam a população são 
os de transporte e de trânsito). Nos traumas que provocam enfermidades ou 
incapacidades a OMS inclui as lesões físicas e psíquicas, os envenenamentos, 
os ferimentos, as fraturas, as queimaduras e as intoxicações.

1.2 Como conceituar os acidentes 
violentos que mais afligem os brasileiros
São muitos os tipos de acidentes que, como visto anteriormente, matam, 
causam lesões e traumas. A maioria poderia ser prevenida. Isso leva 
os estudiosos e a sociedade a questionarem até que ponto muitos dos 
acidentes seriam eventos “sem intencionalidade”. A seguir se discorre 
sobre três tipos mais comuns: os acidentes de trânsito, os acidentes de 
trabalho e os acidentes domésticos.

1.2.1 Acidentes de trânsito
Esses eventos violentos matam cerca de 25 a 30 mil brasileiros por ano, 
e entre 250 mil e 300 mil pessoas sofrem lesões mais ou menos graves 
que demandam gastos públicos, custos sociais e geram incapacitações. 
Mas esse quadro pouco comove a população.

Para refletir

Será que há menos mortes por atropelamento e colisão de veículos do 
que por câncer ou consequências da Aids, doenças que tanto mobilizam 
a sociedade?

Pense no seu estado e no seu município.

Em vários países, as perdas de vida humana no trânsito estão cada vez 
mais controladas. Algumas nações, como a Suécia, conseguiram colocar 
como meta morte zero no trânsito. Todos os estudiosos desse assunto 
são unânimes em mostrar que esse tipo de meta depende de vários 
fatores, dentre os quais alguns são destacados a seguir.
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Problemas de engenharia e conservação de estradas  
e ruas

Buracos, defeitos nas pistas, pontos de cruzamento perigosos (onde se 
sucedem mortes e acidentes) podem e devem ser detectados e corrigi-
dos, por vigilância constante. Hoje, as estradas brasileiras de intensa 
circulação são verdadeiras pistas de morte, pela sua má conservação. 
Mas dentro das cidades grandes e pequenas, gestores responsáveis 
deveriam estar muito mais atentos aos chamados pontos críticos, para 
melhorar seu estado e sinalização. É possível, com medidas práticas e 
pouco custosas, criar condições locais para que diminuam substancial-
mente as mortes e as incapacitações devidas ao trânsito. O setor saúde 
pode ajudar muito quando se articula com as secretarias de transporte 
para estabelecer um plano de respeito à vida, de modo que as pessoas 
não sejam mortas ou traumatizadas por questões que podem ser resol-
vidas com intervenção do poder público.

Para refletir

Como está a situação do trânsito em seu município?

As ruas são bem sinalizadas?

Existe algum ponto onde ocorrem mais acidentes?

Alguma estrada ou via expressa atravessa a localidade?

Você já havia pensado que os profissionais da saúde, por meio da 
vigilância e análise das informações, poderiam se articular com outros 
setores e prevenir a ocorrência de acidentes?

Problemas de desenho e segurança dos veículos

Deveria existir responsabilidade compartilhada entre empresas, ofici-
nas mecânicas e motoristas para tornar o trânsito e os transportes mais 
seguros. Faz parte da consciência social manter os carros em boas con-
dições de direção. E os poderes públicos têm obrigação de não transigir 
em projetos e situações que, para baratear custos, deixam os cidadãos 
em risco de morte.

Problemas dos motoristas

A maioria dos acidentes com mortes e incapacitações tem, na sua 
causalidade, os seguintes fatores associados: o consumo de álcool (em 
mais 50% dos casos), sonolência (já está provado cientificamente que 
ninguém consegue controlar o sono), falta de respeito a sinais, brigas 
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de trânsito e excesso de velocidade. A educação dos motoristas para 
evitar os problemas que os deixam mais vulneráveis e para respeitar os 
pedestres é crucial. Há muito sabemos de tudo isso no Brasil e pouco 
conseguimos mudar. O setor saúde, pela consciência do problema, já 
está intervindo e utiliza, para projetos de prevenção, a parte que lhe 
toca nos recursos do DPVAT (seguro de danos pessoais causados por 
veículos automotores de vias terrestres).

Problemas de pedestres

Os pedestres não são os principais responsáveis pelos acidentes e vio-
lências no trânsito, mas no Brasil são as maiores vítimas, dentre as 
quais se destacam crianças e idosos. A educação para o trânsito, cada 
vez mais, tem que fazer parte das habilidades de qualquer cidadão. No 
caso dos idosos, as autoridades precisam levar em conta o crescimento 
dessa população e sensibilizar e orientar motoristas e a comunidade 
para compreender e respeitar suas limitações, como maior lentidão, 
perda de visão e de audição. Quando entram nos veículos públicos, é 
preciso esperá-los e ajudá-los a se acomodar. Estudos mostram que a 
terça parte desse grupo, quando sofre queda ou atropelamento, morre 
imediatamente ou, como consequência do acidente, no primeiro ano 
a seguir.

O Código Nacional de Trânsito, aprovado em 1998, não é perfeito, 
mas é considerado muito bom por todos os especialistas. São necessá-
rias divulgação e sensibilização para que ele seja praticado. Também é 
importante que haja repressão aos transgressores, pois muitos come-
tem verdadeiros “homicídios” pela falta total de respeito à vida do 
outro. O abuso de álcool ou outras drogas, o excesso de velocidade e 
o sono reprimido são três ingredientes explosivos nos acidentes fatais
e com lesões graves. Em muitas cidades, sobretudo os jovens, nos
embalos das madrugadas, costumam desdenhar esses três fatores:
nesse grupo social se concentra boa parte das mortes prematuras por
causas externas.

Para refletir

Você já observou como os pedestres de seu município se comportam 
nas vias públicas e nas travessias? Que grupos são as maiores vítimas 
dos acidentes de trânsito na localidade?



30

Impactos da Violência na Saúde

1.2.2 Violência e acidentes de trabalho
As fontes de informação sobre esse tipo de problema estão cada vez 
mais imprecisas, pois sabemos que, hoje, a maioria da população (mais 
de 53%) trabalha na informalidade. Em termos gerais, os estudos mos-
tram que o número de mortes de trabalhadores do mercado formal está 
diminuindo enquanto o número dos que sofrem lesões e traumas está 
aumentando. É interessante observar dois fatos sobre esse problema:

 k o grupo que apresenta maior número de vítimas é o da construção
civil, em que muitos operários trabalham sob pressão, sem 
equipamentos de proteção e sem direitos sociais. O segundo grupo 
é dos motoristas que morrem ou se acidentam em serviço, pelos 
motivos já aludidos na parte do texto que tratou do trânsito;

 k o segundo ponto a ser observado é que, cada vez mais, existe uma
convergência entre violência social e violência no trabalho. Os 
estudos na área mostram que os trabalhadores rurais e urbanos 
estão morrendo principalmente por homicídios e acidentes de 
trânsito (MINAYO-GOMEZ; LACAZ, 2005).

1.2.3 Acidentes domiciliares
Embora sejam muitas as modalidades desse problema, chamamos aten-
ção para os dois tipos principais:

 k envenenamentos por produtos de limpeza, principalmente por parte
de crianças que ingerem detergentes e sabão em pó, entre outros;

 k quedas de pessoas idosas provocadas por pisos inadequados para
suas condições físicas, móveis inseguros, ausência de barras de 
apoio, entre outros fatores.

Ambos os problemas se relacionam, quase sempre, ao descaso, às negli-
gências e às privações de cuidados por parte dos adultos.

1.3 A persistência da violência na 
vida social
A violência não se manifesta apenas na morte por agressão física ou por 
acidente de trânsito: essa é sua forma mais cruel porque aniquila a vida. 
Mas há modalidades de atuação que provocam danos à própria pessoa, 
a outrem e à sociedade. Elas estão presentes na vida social brasileira, 
reproduzindo-se nas estruturas, nas relações e nas subjetividades, de 
maneira insidiosa e persistente.

Dentre as várias formas de 
violência e acidentes de trabalho, 
você poderá conhecer um pouco 
mais sobre essa expressão da 
violência no Capítulo 15, da  
parte II, que aborda a questão 
entre os trabalhadores da saúde  
e educação.
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Para refletir

Antes de continuar a leitura, procure identificar, com base na sua 
experiência, os tipos de ação ou relação que provocam danos para a sua 
vida pessoal e para a comunidade em que você vive.

Violência e acidentes nas áreas urbanas

Quando olhamos os dados de morbimortalidade por violência no Brasil, 
descobrimos que a maioria dos óbitos e das lesões e traumas (cerca de 
80%) ocorre nas cidades e, sobretudo, se deve à existência de grupos 
de delinquência comuns ou vinculados ao tráfico de drogas, a agressões 
interpessoais e a acidentes de trânsito e de transporte. Um fator muito 
importante na produção da violência que se concentra nas cidades são as 
armas de fogo, que, pouco a pouco, em todo o território nacional, foram 
substituindo as peixeiras, as armas brancas: em 2005, 90% dos homicídios 
foram cometidos com uso desse tipo de arma.

Existe uma concentração da mortalidade por violências nas cidades 
brasileiras com mais de 100 mil habitantes: em cerca de 27 municípios que 
correspondem a 1% da totalidade, mas que possuem 25% da população 
do país, ocorreram 50% das mortes violentas no ano 2000 (data 
tomada como exemplo, pois, como vimos, as taxas são mais ou menos 
permanentes e altas). Os 224 municípios com mais de 100 mil habitantes 
concentraram, naquele ano, 62,1% de toda a mortalidade por causas 
externas do país (SOUZA; MINAYO, 2005).

1.4 Tipos de manifestações que provocam 
sérias consequências para a vida pessoal  
e social

1.4.1 Violência criminal
A violência criminal é praticada por meio de agressão grave às pessoas, 
por atentado à sua vida e aos seus bens e constitui objeto de prevenção 
e repressão por parte das forças de segurança pública: polícia, ministé-
rio público e poder judiciário. Dentre os problemas criminais gravíssi-
mos, hoje, no Brasil, temos as gangues e as redes de exploração sexual 
que atuam, sobretudo, vitimando crianças e adolescentes e se espalham 
por todo o país; o tráfico de seres humanos; a exploração do trabalho 
escravo, a exploração do trabalho infantil e juvenil; o tráfico de dro-
gas; o tráfico de armas. Todos esses problemas frequentemente juntam 
pessoas que agem fora da lei com pessoas e instituições aparentemente 
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honestas e dignas, atuando na busca do lucro dos negócios e apostando 
na impunidade.

Existem delinquentes pobres e ricos, embora a sociedade tenda a ver 
apenas os pobres como criminosos. Frequentemente os crimes dos ricos 
são mais sutis e cometidos com o uso de poder e dinheiro, para obten-
ção de mais poder, mais dinheiro e submissão de mais pessoas. Poucos 
deles são apanhados e punidos. Os pobres, ao contrário, lotam as dele-
gacias e penitenciárias públicas.

Os fatores que potencializam o aumento da violência criminal são, 
principalmente, corrupção e impunidade: a sensação de que o crime 
compensa cria na sociedade um sentimento de impotência e alimenta o 
clima de desconfiança em relação à legalidade, aos políticos e à política. 
Na situação brasileira hoje se destaca um tipo de delinquência organi-
zada em torno do crime internacionalizado de tráfico de drogas e de 
armas. Suas maiores ocorrências não estão nas áreas mais pobres e sim 
nas regiões mais dinâmicas onde se processa a atividade econômica. 
Mas esse tipo de violência inclui também os pobres que vivem nos 
municípios ricos. Sem emprego e sem condições de empregabilidade, 
muitos deles se engajam nos projetos de comercialização de armas e 
drogas, a troco de um salário, para eles, vantajoso. Entram nos con-
flitos, na linha de frente dos combates, sobretudo visando ao acesso 
imediato a bens de consumo fugazes e caros. Esses jovens fazem parte 
do grupo que mais morre e perde a vida precocemente, alimentando as 
estatísticas policiais e das penitenciárias.

Para refletir

Existe investimento municipal na formação dos jovens pobres de  
sua cidade?

Como está a questão do emprego para esses jovens?

As principais formas de violência que ocorrem em sua cidade atingem 
principalmente os jovens ou outros grupos?

1.4.2 Violência estrutural
Diz respeito às mais diferentes formas de manutenção das desigualdades 
sociais, culturais, de gênero, etárias e étnicas que produzem a miséria, 
a fome, e as várias formas de submissão e exploração de umas pessoas 
pelas outras. Mais cruel é a violência que mantém a miséria de grande 
parte da população do país. Todos os autores que estudam o fenômeno 
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da miséria e da desigualdade social mostram que sua naturalização o 
torna o chão de onde brotam várias outras formas de relação violenta.

Por exemplo, alguém duvida que crianças vivendo, mendigando ou 
aprendendo a roubar e a delinquir nas ruas, que a praga da exploração 
sexual e da exploração do trabalho infantil têm raiz na miséria material 
e moral a que é submetida parcela importante da população?

Essa discriminação se manifesta também em uma mentalidade de cri-
minalização dos pobres. Alguns estudos brasileiros, realizados por pes-
quisadores em diferentes localidades, têm demonstrado que em torno 
de 70% dos jovens mortos por policiais ou executados por membros de 
gangues nas áreas urbanas não têm antecedentes criminais: são pes-
soas que atuam no mercado informal ou, simplesmente, estudantes. 
São pobres que passam por uma segunda seleção social, já que a pri-
meira acontece, para os segmentos populares, pela mortalidade infantil 
(SOUZA; MINAYO, 2005).

Dentre os diversos tipos de violação dos direitos humanos, a tortura é 
um ato de violência intensa que ameaça gravemente a integridade física 
e mental de toda e qualquer pessoa. Dentre essas pessoas estão os pre-
sos, os refugiados ou em medida de segurança. A tortura perpassa vários 
tipos de violência, com destaque para a violência institucional e criminal.

1.4.3 Violência institucional
É aquela que se realiza dentro das instituições, sobretudo por meio de 
suas regras, normas de funcionamento e relações burocráticas e polí-
ticas, reproduzindo as estruturas sociais injustas. Uma dessas modali-
dades de violência ocorre na forma como são oferecidos, negados ou 
negligenciados os serviços públicos. Os serviços de saúde, de seguridade 
social e de segurança pública são os principais exemplos dados pela pró-
pria população quando se refere à violência institucional: a maior parte 
das queixas dos idosos, quando comparecem às delegacias de proteção, 
é contra o INSS e os atendimentos na rede do SUS. E os jovens recla-
mam principalmente das forças policiais que os tratam como se fossem 
“criminógenos”, ou pelo fato de serem jovens ou por serem pobres. 
No caso do setor saúde, a tentativa de criar um programa transversal 
de humanização do SUS, em última instância, é o reconhecimento de 
que a tendência da instituição e dos profissionais é a burocratização 
ou a tecnificação. Essas falhas se apresentam na despersonalização dos 
pacientes e na substituição de uma relação dialógica por exames e pro-
cedimentos que transformam o setor saúde em produtor de violência 
contra os usuários.

Direitos humanos são os direitos 
fundamentais de todas as pessoas, 
sejam elas mulheres, homens, 
negros, homossexuais, índios, 
idosos, pessoas com deficiências, 
populações de fronteiras, 
estrangeiros e emigrantes, 
refugiados, portadores de HIV 
positivo, crianças e adolescentes, 
policiais, presos, despossuídos 
e os que têm acesso à riqueza. 
Todos devem ser respeitados como 
pessoas e sua integridade física, 
protegida e assegurada.

A Lei brasileira n. 9.455, de 
7 de abril de 1997, define e 
penaliza os crimes de tortura. 
O Programa Nacional dos 
Direitos Humanos também 
aprofunda esse tema.
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Para refletir

Na instituição na qual você trabalha, há alguma forma de  
violência institucional?

Que sintomas de burocratização e impessoalidade mais fazem sofrer os 
pacientes e seus familiares?

1.4.4 Violência interpessoal
A violência é, principalmente, uma forma de relação e de comunicação. 
Quando essa interação ocorre com prepotência, intimidação, discrimi-
nação, raiva, vingança e inveja, costuma produzir danos morais, psi-
cológicos e físicos, inclusive morte. Devemos distinguir entre conflito 
e violência. O conflito sempre existiu nas relações entre casais, entre 
pais e filhos, entre vizinhos, entre chefes e subordinados, por exemplo.

Portanto, o que é grave no caso das interações entre as pessoas é a 
incapacidade de resolver conflitos por meio da conversa, da explicita-
ção civilizada de pontos de vista diferentes, da compreensão das razões 
de cada uma das partes, buscando, pela negociação, uma saída pacífica 
para os problemas. O crescimento das taxas de morte e de internação 
por violência em hospitais públicos mostra um processo de exacerbação 
das relações sociais – das formas violentas de resolver conflitos – entre os 
brasileiros. Sabemos que grande parte das mortes por agressões corpo a 
corpo, por armas brancas e armas de fogo ou por uso de outros objetos 
contundentes se deve à violência interpessoal. Esse processo afeta mais 
a população pobre e está associado ao aumento das desigualdades, ao 
efeito do desemprego crescente, à falta de perspectiva no mercado de 
trabalho, à facilidade de acesso a armas, à impunidade, à arbitrariedade 
policial, à ausência ou à omissão das políticas públicas.

A violência tornou-se um indicador negativo da qualidade de vida no 
país, tanto nos espaços rurais como nas regiões urbanas.

1.4.5 Violência em espaços sociais
Existem várias definições que distinguem a violência que ocorre em 
distintos espaços sociais: rural, urbana, comunitária, dentre outras.

A noção de violência urbana respalda-se nas características do espaço 
sociogeográfico das cidades e decorre da formação histórica, da estrutura 
e conjuntura econômico-social e política. No contexto rural, esta forma 
de violência assume características relativas especialmente às opressões, 

O conflito não é ruim: ele faz parte 
das relações sociais e humanas.  
O problema é transformar o 
conflito em intransigência, exigindo 
que o outro (seja ele filho, mulher, 
marido, companheiro, colega, 
subalterno, classe, grupo social ou 
país) se cale e se anule, usando 
autoritarismo, maus-tratos, 
ameaças ou provocando sua morte.
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segregação e dominação existentes no campo. A noção de território dá 
significado a essas formas de violência. Santos (1988) concebe o terri-
tório vivido como a fração do espaço que é modificado pela economia 
política e pelas relações sociais de poder, qualificado pelo sujeito.

Já a OMS (KRUG et al., 2002) define a violência comunitária de forma 
mais restrita, como um tipo de violência interpessoal que ocorre entre 
pessoas sem laços de parentesco e que podem conhecer-se (por exem-
plo na vizinhança) ou não (estranhos) e a violência que ocorre em gru-
pos institucionais como escola, ambiente de trabalho, prisões e abrigos.

1.4.6 Violência intrafamiliar
Muita gente chama a violência que ocorre dentro das casas de vio-
lência doméstica. Nesse caso o foco da análise e da compreensão é 
o espaço do lar. Neste texto, o conceito de violência é tratado como
fruto e consequência de relações. Por isso, damos preferência ao termo
intrafamiliar. Na prática, violência doméstica e violência intrafamiliar
se referem ao mesmo problema. Ambos os termos dizem respeito aos
conflitos familiares transformados em intolerância, abusos e opressão.
Ambos os conceitos dizem respeito a esse fenômeno universal que tem
séculos de história, formando uma cultura que se expressa em usos,
costumes, atitudes, negligências e atos.

A violência intrafamiliar tem muitas manifestações, mas as mais 
comuns, sobretudo no Brasil, são as que submetem a mulher, as crian-
ças e os idosos ao pai, ao marido e ao provedor. Ou ainda, colocam 
crianças e jovens sob o domínio – e não sob a proteção – dos adultos. 
Existem algumas crenças poderosas que fundamentam a violência no 
interior dos lares:

 k que o homem é o chefe, o dono e sabe o que é bom ou ruim para
todos. Mas ele se exclui do julgamento dos demais;

 k que a criança, para ser educada, precisa ser castigada e punida pelo
pai, pela mãe e pelos seus substitutos. Como diz o povo: “A letra 
com sangue entra.”;

 k que a mulher é domínio e posse do homem;

 k que os idosos, por não produzirem mais bens e serviços materiais e
frequentemente demandarem cuidados, são inúteis, pesos mortos 
e descartáveis.

Para conhecer mais sobre a 
construção social de gênero 
e suas conexões com a 
violência intrafamiliar leia 
o Capítulo 9, “Violência de
gênero na vida adulta”.
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Um sério trabalho de prevenção da violência passa pela desconstrução das 
crenças assinaladas como configuração da violência intrafamiliar. Esses mitos  
promovem o poder machista, são discriminatórios e contribuem para a 
reprodução de uma série de problemas que impedem o crescimento e o 
desenvolvimento das pessoas.

1.4.7 Violência autoinfligida
Assim são chamados os suicídios, as tentativas, as ideações de se matar e 
as automutilações. No Brasil, cerca de quatro habitantes por 100 mil, em 
média, se suicidam, e um número difícil de calcular tenta se autoinfligir 
a morte. Os números desse fenômeno no nosso país são muito inferio-
res aos de outros, sobretudo na Europa, Ásia e Estados Unidos. Mas os 
estudiosos da violência chamam atenção para o fato de que existe uma 
relação muito forte entre homicídios e suicídios: ambos expressam sinto-
mas destruidores da sociedade. Apesar de, comparativamente, suas taxas 
não serem muito significativas, os suicídios e as tentativas de autodes-
truição têm aumentado entre os jovens e os idosos em todo o país. Entre 
os trabalhadores, fatores como exposição aos agrotóxicos, problemas de 
desemprego e exclusão também têm alguma associação – difícil de ser 
quantificada – com o crescimento do fenômeno.

1.4.8 Violência cultural
A violência cultural é aquela que se expressa por meio de valores, cren-
ças e práticas, de tal modo repetidos e reproduzidos que se tornam 
naturalizados.

Nessa categoria podem ser classificadas todas as formas de violência 
que são naturalizadas na cultura de um povo, de um grupo ou de uma 
sociedade. A cultura reúne as formas de pensar, sentir e agir de uma socie-
dade, por meio da comunicação, da cooperação e da repetição dessas 
ações. Toda cultura tende a adotar como certos alguns comportamentos 
e práticas, e a rechaçar outros. A violência cultural se apresenta inicial-
mente sob a forma de discriminações e preconceitos que se transfor-
mam em verdadeiros mitos, prejudicando, oprimindo ou às vezes até 
eliminando os diferentes. Nesse sentido se fala de grupos vulneráveis 
que na nossa sociedade são, principalmente, crianças e adolescentes, 
idosos, mulheres nas relações de gênero, homossexuais, pessoas com 
deficiências físicas ou mentais, moradores de favelas, entre outros. A 
violência intrafamiliar, por exemplo, tem origem em mitos culturais, 
como já assinalamos. Chamamos atenção para três tipos específicos de 
violência cultural: de gênero, racial e contra pessoa diferente, todos 

Um texto interessante sobre 
suicídio, direcionado para 
profissionais da saúde, é 
“Prevenção do suicídio: um 
manual de atenção de saúde 
para profissionais da atenção 
básica”, publicado em 2000 
pela OMS.
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eles demonstrando a dificuldade que a sociedade tem de viver com 
diferenças e de ultrapassar os padrões falsamente tidos como normais.

Violência de gênero

Constitui-se em formas de opressão e de crueldade nas relações entre 
homens e mulheres, estruturalmente construídas, reproduzidas no 
cotidiano e geralmente sofridas pelas mulheres. Esse tipo de violência 
se apresenta como forma de dominação e existe em qualquer classe 
social, entre todas as raças, etnias e faixas etárias. Sua expressão maior 
é o machismo naturalizado na socialização que é feita por homens e 
mulheres. A violência de gênero que vitima sobretudo as mulheres é 
uma questão de saúde pública e uma violação explícita aos direitos 
humanos. Estimamos que esse problema social cause mais mortes às 
mulheres de 15 a 44 anos do que o câncer, a malária, os acidentes de 
trânsito e as guerras. Suas várias formas de opressão, de dominação e  
de crueldade incluem assassinatos, estupros, abusos físicos, sexuais  
e emocionais, prostituição forçada, mutilação genital, violência racial e 
outras. Os perpetradores costumam ser parceiros, familiares, conheci-
dos, estranhos ou agentes do Estado (GOMES; MINAYO; SILVA, 2005).

Fazer da mulher a vítima no espaço conjugal é uma das maiores expres-
sões de violência de gênero e tem sido um dos principais alvos da atua-
ção do movimento feminista e das políticas do Ministério da Saúde que, 
nos últimos 50 anos, vêm buscando desnaturalizar os abusos, os maus-
-tratos e as expressões de opressão. Assim, problemas que até então 
permaneciam como segredos do âmbito privado – “em briga de marido 
e mulher, ninguém mete a colher” – passaram a ter visibilidade social.

Violência racial

Uma das mais cruéis e insidiosas formas de violência cultural é a discri-
minação por raça. No Brasil, essa manifestação ocorre principalmente 
contra a pessoa negra e tem origem no período colonial escravocrata. 
Estudiosos mostram que geralmente a violência racial vem acompa-
nhada pela desigualdade social e econômica: no Brasil, os negros pos-
suem menor escolaridade e menores salários. Vivem nas periferias das 
grandes cidades e estão excluídos de vários direitos sociais. Também 
morrem mais homens negros do que brancos e se destacam os óbitos 
por transtornos mentais (uso de álcool e drogas), doenças infecciosas e 
parasitárias (de tuberculose a HIV/Aids) e homicídios (BATISTA, 2005).

Estupro é o ato de constranger 
alguém (homem ou mulher) de 
qualquer idade ou condição, 
mediante violência ou grave 
ameaça, a ter conjunção carnal ou 
a praticar ou permitir que com ele 
se pratique outro ato libidinoso. 
Do ponto de vista jurídico, é 
crime previsto no artigo 213 do 
Código Penal Brasileiro, que sofreu 
alteração em sua redação por 
meio da Lei 12.015 de 2009 e que 
entrou em vigor em 07 de agosto 
de 2009. É crime também a prática 
de tais atos diante de menores de 
14 anos ou a indução a presenciá-
los (BRASIL, 2009c).
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Raça

Do ponto de vista da biologia, é sinônimo de subespécie, ou da existência de 
linhagens distintas dentro de uma mesma espécie. Na espécie humana,  
a variabilidade genética representa 93% a 95%, indicando, definitivamente, a 
ausência de raça do ponto de vista biológico. O conceito de raça é, portanto, 
uma construção social utilizada por regimes coloniais ou por sociedades onde 
a desigualdade é muito grande, para perpetuar a submissão de uns sobre os 
outros e até perseguir culturas específicas, como tem sido feito com negros e 
judeus. A definição de “raças humanas” é, por conseguinte, uma classificação 
de ordem social, em que a cor da pele e a origem social ganham, graças a 
uma cultura racista, sentidos, valores e significados distintos. A discriminação 
e o preconceito racial estão associados ao modo como as pessoas são 
socialmente classificadas na sociedade brasileira. O racismo é uma forma de 
violência que alimenta as desigualdades sociais.

No Brasil, para fins de pesquisa, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) adota a seguinte classificação de cor da pele ou raça 
autodeclarada: branca, parda, preta, amarela, indígena e sem declaração. 
Em outros países, a filiação racial é o critério predominante.

Violência contra a pessoa com deficiência

Esse tipo de violência revela de forma aguda a dificuldade que a socie-
dade tem de conviver com os diferentes, tendendo a isolar as pessoas 
com deficiência física e mental, menosprezá-las, molestá-las e a não lhes 
dar oportunidade de desenvolver todas as suas potencialidades. Pela falta 
de reconhecimento e de apoio da sociedade e do governo, as pessoas 
com deficiência costumam ser consideradas um peso para suas famí-
lias. Estudos vêm mostrando que esse tipo de discriminação ocorre nos 
lares, na escola, nas comunidades, no mercado de trabalho, no espaço 
público. Hoje, a sociedade brasileira, alertada por movimentos sociais 
que incluem os vários tipos de deficiente, vai tomando consciência dos 
males da discriminação. No entanto, estudos pontuais revelam que, além 
das questões que citamos, as mulheres com deficiência costumam ser 
vítimas sobretudo de violência sexual, de estupro e de atentado ao pudor. 
E pessoas de ambos os gêneros frequentemente são vítimas de cárcere 
privado, de violência física e de negligência. Geralmente os agressores, 
muitos deles vivendo na mesma residência que a pessoa com deficiência, 
ficam impunes e seus crimes continuam no segredo da vida privada.

Para refletir

Dos três tipos de violência cultural citados, qual você considera 
prioritário para sua ação na saúde pública? Por quê?

Leia Raça, ciência e sociedade, 
organizado por Marcos Chor 
Maio e Ricardo Ventura 
Santos, publicado pela Editora 
Fiocruz, em 2006.
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1.5 Natureza da violência
Geralmente a natureza dos atos violentos pode ser reconhecida em 
quatro modalidades de expressão, também denominadas de abusos 
ou maus-tratos: física, psicológica, sexual e envolvendo negligência, 
abandono ou privação de cuidados.

Os termos violências, abusos, maus-tratos não necessariamente 
significam a mesma coisa. Há várias discussões teóricas a respeito, pois 
cada um deles traz uma carga ideológica e histórica específica. No entanto, 
para os efeitos práticos e de divulgação que pretendemos, os termos serão 
usados como sinônimos e indiscriminadamente.

O termo abuso físico significa o uso da força para produzir lesões, trau-
mas, feridas, dores ou incapacidades em outrem (BRASIL, 2001). A vio-
lência física costuma ocorrer em todos os ambientes sociais. Mas é muito 
importante saber o impacto que ela tem para crianças e adolescentes no 
espaço familiar ou nas instituições ditas de proteção. Em geral, as pessoas 
na faixa etária infantil e juvenil, vítimas de espancamentos, costumam 
ser mais agressivas ou, contraditoriamente, medrosas ou apáticas. Seu 
crescimento, desenvolvimento e desempenho escolar ficam prejudica-
dos. Frequentemente, na infância e na adolescência, assim como na vida 
adulta, reproduzem o comportamento agressivo com que foram tratadas. 

A categoria abuso psicológico nomeia agressões verbais ou gestuais com 
o objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, restringir-lhe a liber-
dade ou, ainda, isolá-la do convívio social. Indica também a rejeição de
pessoas, na inter-relação. No caso de crianças e adolescentes, o abuso tem
um efeito devastador sobre a autoestima, principalmente quando os pais
ou seus substitutos não são afetuosos. Muitos estudos mostram que a baixa
autoestima pode estar associada à formação de personalidades vingativas,
depressivas e a desejos, tentativas ou mesmo execução de suicídios.

O abuso sexual diz respeito ao ato ou ao jogo que ocorre nas relações 
hétero ou homossexuais e visa estimular a vítima ou utilizá-la para 
obter excitação sexual nas práticas eróticas, pornográficas e sexuais 
impostas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Estu-
dos mostram que, frequentemente, crianças e adolescentes vítimas de 
abuso sexual costumam sofrer também outros tipos de violência, como 
a física e a psicológica; tendem a sentir muita culpa e a ter baixa auto-
estima; podem apresentar problemas de crescimento e de desenvolvi-
mento físico e emocional; e tendem a ser mais vulneráveis a ideias e 
tentativas de suicídio. Muitas saem de casa quando os abusadores são 
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os pais ou padrastos, passando a viver nas ruas, expostas a agressões e 
à cultura da delinquência. Grande parte delas costuma sofrer de enfer-
midades psicossomáticas e sexualmente transmissíveis.

Negligências, abandonos e privação de cuidados são formas de vio-
lência caracterizadas pela ausência, recusa ou a deserção do atendi-
mento necessário a alguém que deveria receber atenção e cuidados. 
Quando ocorrem com crianças e adolescentes, geralmente os expõem 
a maus-tratos, desnutrição, atraso escolar, comportamentos hiperativos 
ou hipoativos e a uma série de riscos de vida, como queimaduras, atro-
pelamentos, ingestão de produtos de limpeza, abusos sexuais, dentre 
outros. Com o aumento da população idosa, cada vez mais se eviden-
ciam negligências e privação de cuidados para esse grupo de familiares, 
sobretudo nos casos de não terem condições financeiras para o seu sus-
tento e quando são dependentes por problemas de saúde.

A categoria abuso econômico e financeiro vem sendo usada para des-
crever o caso da violência contra idosos, um tipo de problema que 
se torna cada vez mais comum no Brasil, à medida que a população 
envelhece. Consiste na exploração imprópria ou ilegal – ou no uso 
não consentido por eles – de seus recursos monetários e patrimoniais. 
Essa modalidade de violência ocorre, sobretudo, no âmbito familiar e, 
segundo as delegacias e o Ministério Público de Proteção aos Idosos, 
tem sido a principal queixa dos pais a respeito dos filhos, em primeiro 
lugar, e depois contra noras, genros e netos. A queixa mais comum 
assim se configura: os filhos (ou outros membros da família) costumam 
tentar conseguir a custódia dos bens dos velhos, despossuí-los da liber-
dade de uso de seus próprios recursos, situações que, em geral, vêm 
aliadas a várias formas de violência física, psicológica e à negligência 
de cuidados. Essas situações são de maior risco quando o abusador é 
alcoólatra ou viciado em drogas ilegais.

Sabemos que existe uma sinergia entre as várias formas de violência, 
assim como entre seus efeitos sobre o corpo e a mente. Por exemplo: 
estudos mundiais mostram que 35% das queixas das mulheres aos ser-
viços de saúde estão associadas à violência nas relações conjugais e não 
apenas a lesões e traumas físicos.

1.6 Conclusões
As informações aqui contidas certamente não refletem a magnitude e a 
totalidade de expressões de violência hoje existentes no Brasil. Mas neste 
texto temos apenas a função de apoiar a reflexão e permitir que os ser-
viços de saúde possam dimensionar e compreender os problemas locais.
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A violência, antes de ser um problema intelectual, constitui-se como 
uma questão sociopolítica que afeta materialmente os serviços de saúde, 
seus custos, sua organização. Envolve também os profissionais como 
vítimas (muitas vezes alvos da delinquência que penetra os espaços dos 
serviços) e, ainda, como atores que contribuem para superar ou exacer-
bar suas expressões. O que não podemos é compartilhar do imaginário 
da inevitabilidade e da falta de controle. Do ponto de vista social, o 
contrário da violência não é a não violência, mas sim a cidadania e a 
valorização da vida humana em geral e de cada indivíduo no contexto 
de seu grupo. Por isso, o marco da promoção da saúde é central para 
que se instalem mecanismos e práticas a partir da atenção básica e das 
outras etapas dos serviços.

É fundamental que estabeleçamos um diálogo entre os serviços médi-
cos, clínicos e de emergência e a saúde pública, ultrapassando a tenta-
ção de medicalizar a violência. Ao mesmo tempo devemos buscar uma 
especialização maior no atendimento às vítimas visando: ao monitora-
mento das ocorrências; à sistematização, à ampliação e à consolidação 
do atendimento pré-hospitalar; à assistência hospitalar às vítimas; à 
estruturação e à consolidação do atendimento pós-hospitalar; à capa-
citação dos profissionais e das equipes. Tudo isso acompanhado por 
estudos e pesquisas locais que balizem as ações do setor.

A violência não é um fenômeno abstrato: ela é concreta e ocorre em 
cada estado e em cada município de forma específica. Por isso existe a 
necessidade de estudos locais e operacionais. São necessárias também 
estratégias intersetoriais de enfrentamento. Dependendo das situações 
concretas, as ações coletivas demandam entendimento com a área 
de educação, de serviços sociais, de justiça, de segurança pública, do 
ministério público, do poder legislativo e, sempre, com os movimentos 
sociais, visando à promoção de uma sociedade cujo valor primordial 
seja a vida (e não a morte) e à convivência saudável de seus cidadãos.
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2. Processo de formulação e ética
de ação da Política Nacional de
Redução da Morbimortalidade
por Acidentes e Violências

Maria Cecília de Souza Minayo e Cláudia Araújo de Lima

Neste capítulo, discutiremos o significado e a importância de uma polí-
tica pública, tomando por base a que foi definida pelo Ministério da 
Saúde como Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências.

Começaremos por definir os termos principais desse debate e suas impli-
cações, buscando contribuir para que você possa se apropriar do tema.

O termo “política” é derivado do grego politheia. Na Antiguidade, signi-
ficava o conjunto de procedimentos relativos à administração e à gestão 
das polis, as cidades gregas. Esse conceito foi se desenvolvendo histori-
camente – todo conceito é fruto de uma construção histórica – e hoje 
significa as formas como o poder é apropriado e exercido.

Políticas públicas é um conceito aplicativo do universo maior da política, 
representando as estratégias por meio das quais o Estado estabelece 
prioridades e justifica a alocação dos recursos de que dispõe.

Toda política pública é fruto de uma demanda da sociedade. Sua inclusão 
na agenda do Estado e, depois, como prioridade de determinado governo, 
geralmente é precedida de uma história que inclui pressões do contexto 
internacional e nacional. Esse é o caso da Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que veio sintetizar anseios 
da sociedade internacional e brasileira de tratar o tema da violência 
como problema de saúde pública.

Políticas públicas são ações 
articuladas pelo Estado com 
recursos financeiros e humanos 
próprios. Envolvem uma dimensão 
temporal e se propõem a ter 
alguma capacidade de impacto 
sobre determinado problema. 
As políticas públicas tratam 
desde a implantação de serviços 
até projetos de natureza ética, 
compreendendo vários níveis 
de relação entre o Estado e 
a sociedade civil. Seu traço 
definidor e característico é a 
presença do aparelho público-
estatal na definição, indução, no 
acompanhamento e na avaliação 
das propostas, mesmo quando, 
para sua realização, ocorram 
parcerias e consórcios com 
instituições não governamentais e 
universidades, entre outras.
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Neste texto, visamos sintetizar dois pontos:

 k a história da incorporação do tema da violência no campo da
saúde pública;

 k os elementos que entraram na formulação da Política Nacional
de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, e 
desdobramentos desse processo.

2.1 História da incorporação do tema 
violência na agenda do setor saúde
Você conhece a história da incorporação do tema violência na agenda 
do setor saúde? 

Para refletir

Depois de ler este texto, procure comparar o que você sabia com o que 
é relatado.

Em toda a sociedade ocidental, e mais particularmente no Brasil, foi 
na década de 1980 que o tema da violência entrou com mais vigor 
na agenda de debates políticos e sociais. No nosso país, essa presença 
coincidiu com o término (oficial) da ditadura militar.

Os movimentos sociais pela democratização, as instituições de direito e a 
forte pressão de algumas entidades não governamentais e organizações 
internacionais, com poder de influenciar o debate nacional, foram 
fundamentais para transformar a violência social em questão pública.

No setor saúde, o tema vem se introduzindo, pouco a pouco, também 
desde os anos 1980. Mas é a partir da década de 1990 que podemos 
considerar a consolidação do discurso que articula violência e saúde. 
Em 1993, a Organização Mundial da Saúde (OMS) escolheu a preven-
ção de traumas e acidentes como mote da celebração do Dia Mundial 
da Saúde, tendo como justificativa a frase atribuída a William Forge, 
segundo o qual “desde tempos imemoriais, as doenças infecciosas e a 
violência são as principais causas de mortes prematuras” (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE, 1993, p. 7).

Em 1993, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) da OMS, rea-
lizou uma Conferência em Washington para abordar o tema. Em sua 
conclusão, publicou uma resolução, na qual:
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 k evidencia que o perfil de morbimortalidade das Américas aponta a
violência como problema social e um dos principais fatores de óbito 
e de demanda aos serviços de saúde da região;

 k coloca esse tema na pauta da saúde pública; e

 k instiga os países latino-americanos a realizarem ações intersetoriais,
visando à redução do problema (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE, 1993).

Os participantes da conferência entenderam que a transição epidemio-
lógica dos países da região apresentava uma questão antiga com novas 
cores e evidências, e era preciso defini-la na sua especificidade histórica 
e mapeá-la para que fosse tratada com as distinções próprias do setor, 
e nos aspectos da intersetorialidade. A frase a seguir consolida o pen-
samento da Opas:

A violência, pelo número de vítimas e pela magnitude de sequelas 
orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmi-
co e se converteu num problema de saúde pública em muitos paí-
ses. O setor saúde constitui a encruzilhada para onde convergem 
todos os corolários da violência, pela pressão que exercem suas 
vítimas sobre os serviços de urgência, atenção especializada, rea-
bilitação física, psicológica e assistência social (ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1993, p. 3).

Em 1997, a OMS, na sua Assembleia Geral, apresentou o tema da 
violência como um dos principais problemas que afetam hoje a saúde 
pública no mundo. Essa questão também foi incluída entre as cinco 
prioridades para a ação desse organismo na região das Américas, nos 
cinco primeiros anos do século XXI (MINAYO; SOUZA, 1999). Em 
2002, as reflexões acadêmicas e institucionais que vinham se acumu-
lando ao longo da última década do século XX foram consolidadas em 
um relatório oficial da OMS.

Esse documento não deixa dúvidas quanto ao compromisso da OMS 
de incluir a violência como um problema de saúde pública. O texto, 
denominado World Report on Violence and Health (Relatório Mundial 
sobre Violência e Saúde) (KRUG et al., 2002), apresenta um diagnóstico 
situacional sobre a violência no mundo, em suas mais diferentes mani-
festações; aponta métodos de abordagem para sua medição e compre-
ensão e faz recomendações aos países-membros, propondo estratégias 
de atuação. Uma das recomendações da OMS foi que cada país produ-
zisse seu próprio relatório com o diagnóstico da situação e propostas 
de ação. No Brasil, esse informe foi produzido e publicado em 2005 
(BRASIL, 2005). Também em 2005 foi oficializado o Plano Nacional de 

Para ampliar seus 
conhecimentos leia:

• o informe brasileiro
sobre violência e saúde,
denominado Impacto da
violência sobre a saúde dos
brasileiros, organizado por
Edinilsa Ramos de Souza
e Maria Cecília de Souza
Minayo (2005);

• o documento do Plano
Nacional de Redução de
Violências e Acidentes,
do Ministério da Saúde
(BRASIL, 2005).

Você também pode ter acesso 
ao Relatório Mundial sobre 
Violência e Saúde, entrando 
no site da OMS.
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Redução de Violências e Acidentes, que começou a vigorar estabele-
cendo parâmetros, formas de atuação, metas e modo de avaliação.

Como já assinalamos anteriormente, podemos observar a pressão 
dos movimentos sociais, de estudiosos e profissionais da saúde, ante-
cedendo as propostas oficiais dos órgãos nacionais e internacionais. 
Um dos aspectos mais estudados, debatidos e indicados para atuação 
do setor saúde é a violência contra crianças e adolescentes. Embora 
existam documentos históricos que mostrem desde a Antiguidade, a 
preocupação da sociedade em abolir castigos e maus-tratos na infância 
data dos anos 1960. Nesse período, os primeiros textos foram escritos 
por profissionais da saúde, denunciando a violência contra esse grupo 
e apontando sua influência negativa para o crescimento e o desen-
volvimento das vítimas (KEMPE et al., 1962). Uma década depois que 
esses pioneiros pediatras cunharam a expressão síndrome do bebê 
espancado, vários profissionais, em grande parte dos países, passaram a 
reconhecer e a diagnosticar as violências contra crianças e adolescentes 
como problema de saúde. Programas de prevenção primária e secundá-
ria e intervenções de vários tipos, principalmente nas dinâmicas fami-
liares responsáveis pela maioria das agressões, negligências e abusos 
psicológicos, começaram a compor a pauta de instituições públicas, 
privadas e de organizações não governamentais (ONGs).

No Brasil, os pediatras também passaram a estudar, diagnosticar e tratar 
síndromes de crianças maltratadas. Mais que isso, os que se sensibi-
lizaram com esse problema se incluíram nos movimentos de pressão 
da sociedade junto com profissionais das mais diferentes áreas e mili-
tantes de ONGs. Nos anos 1980, foi muito grande a mobilização social 
no Brasil, visando ao reconhecimento dos direitos desse grupo social, 
redundando na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
promulgado em 1990.

Assinalamos como relevante o pioneirismo das atividades dos Centros 
Regionais de Atenção aos Maus-Tratos na Infância (Crami), em São 
Paulo; da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância 
e à Adolescência (Abrapia), no Rio de Janeiro; e da Associação Brasi-
leira de Prevenção aos Abusos e Negligências na Infância (Abnapi), em 
Minas Gerais (MINAYO; SOUZA, 1999). Essas entidades são exemplos 
de aglutinação de profissionais que buscaram realizar intervenções a 
partir do setor saúde. Elas continuam vivas e atuantes e não só pensam 
o diagnóstico do problema, como atuam e promovem assessoria aos 
gestores de políticas públicas no tema específico. Hoje existem vários 
programas e iniciativas do setor saúde e da sociedade que focalizam 

Procure conhecer melhor 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (BRASIL, 2003). 
No site do governo federal, 
você pode encontrar a versão 
completa desta lei que 
contém todas as inserções 
realizadas ao longo dos anos.

Explicações específicas sobre as 
várias formas de violência contra a 
criança serão abordadas na parte II 
deste livro.
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a prevenção da violência contra jovens e crianças. Esse movimento 
representa importante avanço democrático da sociedade brasileira.

Um segundo tema que há muito vem mobilizando a sociedade é a 
violência contra as mulheres. Sua introdução na agenda da área da 
saúde ocorreu pelo protagonismo do movimento feminista. Com uma 
estratégia voltada para criar consciência de gênero nos mais diferentes 
ambientes e instituições, esse movimento, desde os anos 1970, passou 
a pressionar o setor saúde para que atuasse ativamente e oferecesse 
respostas concretas não apenas para o tratamento das lesões e traumas 
provenientes das agressões das quais a população feminina é vítima, 
mas para agir nas causas, por meio de uma pauta positiva de ações 
(HEISE, 1994).

Foram direcionadas à área da saúde as mais diferentes problemáticas 
que afetam a vida e a integridade das mulheres, como agressões con-
jugais, mutilações, abusos sexuais, físicos e psicológicos, homicídios e 
uma série de sintomas físicos e psicossomáticos associados à violência 
de gênero. Os primeiros documentos relativos ao impacto da violência 
sobre a saúde, provenientes da Opas, apresentam uma forte influência 
feminista no diagnóstico e nas propostas de ação em relação à questão 
de gênero e outras. No âmbito da violência contra a mulher, o Pro-
grama de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) leva em 
conta a relevância do tema e oficializa um tipo de olhar específico para 
o problema em todo o serviço público.

Um dos últimos temas a entrar na pauta da saúde é o dos maus-tratos 
contra idosos. Essa problemática foi nomeada pela primeira vez em 
1975, em um periódico inglês, a partir do termo “espancamento de 
avós” (BAKER, 1975; BURSTON, 1975). Ultimamente esse assunto 
vem se intensificando nos estudos do setor saúde e na atenção dos 
profissionais. Em 2003, foi promulgado o Estatuto do Idoso, que em 
seu artigo 3º trata especificamente do tema da violência e chama à 
responsabilidade intersetorial e interinstitucional os órgãos públicos, 
incluindo o setor saúde. No documento da Política Nacional de Redu-
ção da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (BRASIL, 2001), 
esse tema é tratado de forma específica.

Outros temas – como a violência racial e a violência contra pessoas com 
deficiências – paulatinamente são incluídos na pauta da atenção à saúde, 
sendo que, em todos os casos, a presença na agenda do setor depende 
muito da pressão da sociedade civil e dos movimentos específicos.

Procure ler a proposta do 
PAISM (Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde 
da Mulher): princípios e 
diretrizes (BRASIL, 2004b).

O Estatuto do Idoso (BRASIL, 
2006) está disponível no 
site do Ministério da Saúde. 
Para saber mais acesse os 
documentos da Secretaria 
Especial dos Direitos 
Humanos (SEDH).
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No Brasil, a consideração do tema violência como problema de saúde 
pelos órgãos oficiais, principalmente pelo Ministério da Saúde, vem ocor-
rendo de forma fragmentada, mas progressiva. Já na metade dos anos 
1990, muitas secretarias de saúde municipais, em articulação com orga-
nizações da sociedade civil, criaram estratégias e serviços de prevenção e 
de assistência aos agravos provocados pelas diferentes manifestações da 
violência. Tais iniciativas se multiplicaram desde então, geralmente con-
gregando instituições públicas, ONGs e institutos ou grupos de pesquisa.

Devemos dar destaque à Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo, que tem uma linha de pesquisa sobre “causas externas” 
desde a década de 1970, e à Fundação Oswaldo Cruz que, em 1989, 
criou na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) o Centro Latino-
-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge Careli (Claves),
hoje Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge Careli.
Esse último foi instituído com a finalidade de produzir pesquisas estra-
tégicas e interdisciplinares, de formar profissionais e de assessorar as
políticas públicas do setor. Atualmente o Claves está associado ao Insti-
tuto Fernandes Figueira (IFF) da Fiocruz. Está também articulado com
a Biblioteca Regional da Opas (Bireme), constituindo seu núcleo de
documentação e divulgação científica e uma biblioteca virtual sobre
violência e saúde.

Em 1998, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems), com assessoria do Claves, instituiu um plano de ação de 
prevenção da violência contra crianças e adolescentes, em parceria com 
o UNICEF e a UNESCO. Esse plano ofereceu orientações gerais para
o conjunto dos municípios e adotou metas de sensibilização a partir
das secretarias de saúde, visando à capilarização no sistema, de um
tema ainda pouco familiar (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE SAÚDE, 1998). Essa organização, posteriormente, pas-
sou a fazer parte da Rede Gandhi como âncora dessa instituição e, desde
então, o tema da não violência e da cultura da paz passou a fazer parte
da pauta de ação de vários municípios e de todos os congressos desse
Conselho, que reúne os mais de 5.500 secretários de saúde no país.

Em 1998, o Ministério da Saúde instituiu um grupo de trabalho para 
assessorá-lo na formulação de uma Política Nacional de Redução da Mor-
bimortalidade por Acidentes e Violências. Depois de vários, longos e difíceis 
caminhos e descaminhos que a gestão política percorre, em maio de 2001 foi 
promulgada uma portaria do Ministério da Saúde, oficializando o documento 
de definição da Política. Em 2005, foi também promulgado um plano de ação 
setorial. Desses dois últimos dispositivos falaremos mais detalhadamente.

Para saber mais sobre o 
crescimento de programas 
e ações relativos à violência 
no SUS, leia o capítulo 
“Atendimento a pessoas em 
situação de violência pelo 
Sistema Único de Saúde”, 
do livro Novas e velhas faces 
da violência no Século XXI: 
visão da literatura brasileira 
do campo da saúde (ASSIS, 
DESLANDES, MINAYO, 2017).
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2.2 A Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes  
e Violências
O documento da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências (BRASIL, 2001), aprovado por portaria do 
Ministro da Saúde em maio de 2001, em primeiro lugar trata o tema 
em pauta como um problema social e histórico e o situa nos marcos da 
promoção da saúde e da qualidade de vida. É no mesmo sentido que 
define os conceitos de violência e os distingue de acidentes – uma vez 
que, tradicionalmente, esses dois termos vêm juntos na Classificação 
Internacional das Doenças sobre causas externas –, mas incorpora essa 
categoria em sua abordagem.

O documento da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências traz um diagnóstico geral do problema, das 
formas como ele afeta o setor saúde e como esse próprio setor, por ser 
parte da sociedade onde a violência está configurada, também a gera 
e a reproduz. Nele, são analisadas as fontes de informação e a docu-
mentação oficial existente, sua importância e suas deficiências. Esse 
diagnóstico situacional, embora apresente apenas dados aglomerados 
que se referem ao país como um todo, define detalhadamente as várias 
formas de manifestação do problema (agressão física, abuso sexual, 
violência psicológica, omissões, violência interpessoal, institucional, 
social, no trabalho, política, estrutural, cultural, criminal e de resis-
tência), além de distinguir as formas diferenciadas com que a violência 
incide em homens e mulheres, nas diversas faixas etárias e em grupos 
sociais específicos.

O documento da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências ressalta a relevância do tema da violência para a 
saúde pública, assinalando que no Brasil, na década de 1990, ou seja, 
num espaço de apenas 10 anos, mais de um milhão de pessoas morreram 
por violências e acidentes. Desse total, faleceram por homicídio cerca de 
400 mil, dos quais mais de 70% eram jovens e adultos. O texto ressalta 
que tanto no país quanto no resto do mundo, os óbitos infligidos por 
outros ou autoinfligidos constituem sério problema social. Assinala ainda 
que danos, lesões, traumas e mortes, causados por acidentes e violên-
cias, correspondem a altos custos emocionais e sociais e com aparatos 
de segurança pública. E destaca que a violência provoca sérios prejuízos 
econômicos decorrentes de dias de ausência do trabalho, danos físicos, 
mentais e emocionais incalculáveis para as vítimas, suas famílias e para 

Você conhece a Política 
Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências? 
Procure-a no site do DATASUS 
e leia-a, fazendo sua própria 
análise. Quais pontos você 
ressaltaria como mais 
relevantes?

Para saber mais, leia duas 
revisões sobre violência e 
saúde no Brasil: 

• Violência sob o olhar da
saúde: a infra-política
da contemporaneidade
brasileira, publicado pela
Editora Fiocruz em 2003; e

• “Atendimento a pessoas em
situação de violência pelo
Sistema Único de Saúde”,
do livro Novas e velhas faces
da violência no século XXI:
visão da literatura brasileira
do campo da saúde,
publicado pela mesma
editora em 2017.

Nesses livros, você tem acesso 
a uma vasta revisão e análise 
sobre o tema das violências e 
dos acidentes no Brasil.
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a sociedade. No que se refere ao sistema de saúde, as consequências da 
violência, entre outros aspectos, afetam o aumento de gastos com emer-
gência, assistência e reabilitação, muito mais custosos do que a maioria 
dos procedimentos médicos convencionais.

O documento da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências também descreve as várias leis, portarias, normas 
e dispositivos setoriais e intersetoriais que fazem interface e interagem 
com as informações do setor saúde e sua prática. Faz uma reflexão sobre 
o Código Nacional de Trânsito promulgado em 1997; analisa as con-
tribuições e as lacunas da Declaração de Óbitos, dos Boletins de Ocor-
rência Policial, dos Boletins de Registro de Acidentes de Trânsito; da
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), quanto aos dispositivos; e
dos Sistemas de Informação do SUS para Mortalidade (SIM), Morbidade
(SIH/SUS) e Envenenamentos e Intoxicações (Sinitox).

A seguir, o documento da Política Nacional de Redução da Morbimorta-
lidade por Acidentes e Violências enfatiza os princípios que o norteiam, 
reafirmando que esses são os mesmos que orientam o SUS.

Esses princípios fundamentam as diretrizes a serem seguidas nos planos 
nacionais, estaduais e municipais:

• saúde como direito fundamental e como requisito para o
desenvolvimento social e econômico;

• direito de qualquer cidadão brasileiro, ao respeito à vida como
valor ético;

• promoção da saúde como fundamento de qualquer ação para redução
das violências e dos acidentes.

As diretrizes condizentes com os princípios citados foram estabelecidas 
no referido documento. Nele, essas diretrizes, resumidas a seguir, estão 
definidas e problematizadas:

 k promoção da adoção de comportamentos e ambientes seguros
e saudáveis;

 k monitoramento da ocorrência de acidentes e violências;

 k sistematização, ampliação e consolidação do atendimento
pré-hospitalar;

 k incremento de uma forma de assistência multiprofissional às vítimas
de violências e acidentes;

Promoção da saúde é uma 
estratégia adotada pelo setor 
saúde e também por outros setores 
da sociedade para melhorar a 
qualidade de vida da população, 
reduzindo a vulnerabilidade e 
os riscos à saúde relacionados 
aos seus determinantes e 
condicionantes – modos de viver, 
condições de trabalho, habitação, 
ambiente, educação, lazer, cultura, 
acesso a bens e serviços essenciais.

O objetivo da Política Nacional de 
Promoção da Saúde é estimular 
a gestão compartilhada entre 
usuários, movimentos sociais, 
trabalhadores do setor sanitário 
e de outros setores, produzindo 
autonomia e corresponsabilidade.
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 k estruturação e consolidação dos serviços de recuperação  
e reabilitação;

 k investimento na capacitação de recursos humanos, em estudos e em 
pesquisas específicas, sobretudo nos assuntos que possam iluminar 
as práticas nos três níveis, principalmente no âmbito local.

O documento da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências também distribui responsabilidades insti-
tucionais, tendo como critério a articulação intersetorial nos âmbitos 
dos governos federal, estaduais e municipais e com a sociedade civil, 
nas áreas de desenvolvimento urbano, justiça e segurança, trabalho, 
emprego e previdência social, transportes e ciência e tecnologia.

O texto cita especificamente o papel das universidades, dizendo que 
elas não podem ficar alheias ao problema da violência, uma vez que ele 
afeta profundamente a sociedade brasileira. Propõe que elas se enga-
jem na formação de recursos humanos para lidar com os problemas 
específicos, tratados ao longo do documento. Ele chama atenção para 
que se produzam pesquisas de caráter estratégico, a fim de que o setor 
saúde possa atuar e apresentar impactos positivos, a partir de diagnós-
ticos cientificamente informados.

Por fim, o texto dedica um capítulo ao tema da avaliação como a forma 
mais eficiente de monitoramento de uma política pública, visando ao 
bom emprego dos recursos públicos e ao avanço da cidadania na área da 
saúde. Segundo o documento da política, esse monitoramento necessita 
ser encarado de forma muito diferente do que nos processos de vigilân-
cia epidemiológica convencional. Sabiamente o texto fala da necessidade 
de desenvolvimento de parâmetros, critérios e metodologias específicas; 
acompanhamento das experiências e avaliação periódica.

Em suas conclusões, o documento da Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências ressalta uma postura filo-
sófica e ética necessária ao setor saúde. No caso da violência, não existe 
destino, fatalidade ou impossibilidade de ação. Ao contrário, sua incidên-
cia apela para uma atuação incondicional em favor da vida e da quali-
dade de vida. No entanto, essa atuação difere das formas tradicionais de 
prevenção e de tratamento das doenças: ela requer ao mesmo tempo a 
intersetorialidade (o que demanda estratégias e métodos não convencio-
nais) e uma atenção específica que, a partir do atendimento das lesões e 
dos traumas, culmina num olhar abrangente da questão social e cultural.
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Devemos ressaltar que o texto que fundamenta a Política Nacional de 
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências foi escrito por 
uma equipe de especialistas de várias áreas (seguindo o critério de que 
a violência é um problema complexo e qualquer atuação precisa ser 
desempenhada de forma intersetorial), junto com técnicos do Minis-
tério da Saúde e de outros ministérios. Antes de ser promulgado, seu 
conteúdo foi objeto de discussão em um abrangente seminário nacional 
com estudiosos, profissionais que atuam nos vários tipos e níveis de 
atendimento à população e aos membros da sociedade civil. Por isso, 
esse documento configura uma produção coletiva.

Depois desse processo, o texto foi encaminhado à Comissão Tripartite 
e aprovado por essa instância do SUS, que reúne representantes do 
Ministério da Saúde e os presidentes do Conselho Nacional dos Secre-
tários Estaduais de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional dos Secre-
tários Municipais de Saúde (Conasems). Em abril de 2001, o Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) confirmou o parecer da Comissão Tripartite.

Desde que a Portaria MS/GM n. 737 foi promulgada, várias ações vêm 
sendo executadas sob o influxo e a orientação do documento supraci-
tado. A partir do nível central do SUS:

a) foi construído um Programa de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes de Trânsito com recursos do DPVAT (seguro de danos 
pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres); 

b) foram incentivadas várias ações locais em estados e municípios, 
dentre elas a de implantação de um programa específico para 
coleta de dados, contemplando variáveis que não vinham sendo 
levadas em conta nos sistemas tradicionais; 

c) foram realizados seminários macrorregionais sobre violência 
urbana e saúde pública em uma parceria do Ministério da Saúde e 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) com o Congresso Nacional.

2.3 O Plano Nacional de Redução de 
Acidentes e Violências
Um dos passos mais importantes, no entanto, foi a formulação do Plano 
Nacional de Redução de Acidentes e Violências, que teve sua constru-
ção iniciada em 2003 e sua implantação e implementação em 2005. 
O processo de construção envolveu muitos atores governamentais e 
não governamentais. Esse plano foi formalizado pela Portaria n. 936 
do Ministério da Saúde, de 18 de maio de 2004, que dispõe sobre a 
estruturação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção 

O documento final, denominado 
Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes 
e Violências, foi aprovado 
oficialmente por meio da 
publicação da Portaria MS/GM  
n. 737, de 16 de maio de 2001.
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da Saúde e a Implantação e Implementação de Núcleos de Prevenção 
à Violência em Estados e Municípios. Para a formulação desse instru-
mento, inicialmente foi feito um diagnóstico por meio do qual – e atra-
vés de um indicador composto – o Ministério da Saúde estabeleceu um 
ranking dos municípios com mais de 100 mil habitantes em que a situa-
ção de violência (configurada por taxas de mortalidade por homicídios, 
acidentes de trânsito e suicídio) fosse mais dramática.

Por contar com parcos recursos orçamentários para a execução do plano, a 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, na qual o pro-
grama de redução de acidentes e violências está localizado, contemplou:

a) os 40 primeiros municípios da lista;

b) os municípios em que vinham sendo desenvolvidas atividades do
Programa de Ação Integrada de Enfrentamento da Violência Sexual
Infantojuvenil no Território Nacional (Pair);

c) os municípios de fronteira, onde se realizavam ações integrais de
prevenção da violência e promoção da saúde;

d) estados com mais de um município selecionado pelos critérios
citados. Todos contam com fundos para a criação de núcleos de
atuação, de formação de recursos humanos e de desenvolvimento
de pesquisas, tendo seu funcionamento orientado por diretrizes do
Ministério da Saúde.

A configuração dessas iniciativas iniciou-se em 2005. Em 2006, o 
Ministério da Saúde impulsionou a atuação de 15 Núcleos Acadêmi-
cos escolhidos como Centros Colaboradores. A referida rede chegou a 
alcançar 1.300 municípios e foi financiada pelo Ministério da Saúde no 
período de 2006 a 2012 (MINAYO; SOUZA; SILVA, 2018). 

Em 2005, foi estabelecida uma agenda estratégica que priorizou a 
estruturação do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes em 
Serviços Sentinela (VIVA), da Secretaria de Vigilância em Saúde/SVS/
MS. Implantada em 2006, a Rede de Serviços Sentinela de Violências 
e Acidentes tem como objetivo conhecer a magnitude da violência a 
partir do atendimento pré-hospitalar e propor ações de prevenção e 
promoção da saúde articulando a vigilância à rede de atenção e pro-
teção. O sistema foi concebido com dois componentes: os inquéritos 
periódicos (VIVA Inquérito) e a notificação de violências (VIVA Con-
tínuo). Em 2011, o sistema incorporou a notificação de violências de 
forma universal e compulsória em todos os serviços de saúde do país, 
passando a se chamar Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA). 

Várias portarias, normas 
técnicas e essas duas fichas 
de notificação referentes à 
forma de gerenciar e tratar 
agravos específicos ou à 
notificação de violências 
e acidentes vêm sendo 
publicadas nos últimos anos.

Sobre a Rede Nacional de 
Prevenção da Violência, leia 
o documento do Ministério
da Saúde: Rede Nacional
de Prevenção da Violência
e Promoção da Saúde e a
Implantação de Núcleos de
Prevenção da Violência em
Estados e Municípios
(BRASIL, 2004a).
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Foram realizadas cinco edições do VIVA Inquérito em 2006, 2007, 
2009, 2011 e 2014. O VIVA Contínuo, em 2009, foi incorporado à noti-
ficação compulsória de violências registrada no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (Sinan), passando a ser denominado VIVA 
Sinan Net. O objeto de notificação compulsória de violência foi sendo 
ampliado, incorporando situações não previstas na legislação em fun-
ção da necessidade de intervenções individuais e de acompanhamento 
dos casos, como nas situações de tráfico de pessoas, trabalho escravo, 
trabalho infantil, tortura, efeitos da intervenção legal, população indí-
gena entre outras (MINAYO; SOUZA; SILVA, 2018, p. 2010). 

É preciso, também, assinalar como relevante o apoio de alguns editais 
voltados para pesquisa e ensino (especialmente a distância) sobre o 
tema da violência pelo Ministério da Saúde.

2.4 Conclusões
Quando analisamos o texto da Política Nacional de Redução da Mor-
bimortalidade por Acidentes e Violências, passados alguns anos de sua 
promulgação, observamos que a partir de então houve um processo 
crescente de tomada de consciência sobre a necessidade de incluir o 
tema violência no pensamento e na ação da saúde. Também houve a 
inserção de novos temas e grupos ali inicialmente não contemplados, 
como é o caso das violências e discriminações por raça, cor e orientação 
sexual. Atualmente, por exemplo, a sociedade brasileira colocou na 
agenda pública, de forma contundente, a discriminação contra pessoas 
com deficiências.

Devemos ressaltar que há um grande número de experiências de pre-
venção da violência ocorrendo em todo o país, levando em conta os 
princípios da promoção da saúde. Em geral, são iniciativas interseto-
riais que articulam ações do Estado e da sociedade civil e contam com 
o apoio das universidades. Algumas intervenções, em que a questão da 
cidadania e o cuidado com os jovens são os focos, mostram impacto na 
diminuição das taxas de homicídio em nível local, como é o caso das 
experiências em Diadema, São Paulo, e em Belo Horizonte.

Lembramos que a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências é uma política pública implementada pelo 
Ministério da Saúde, visando ao enfrentamento da violência. O setor 
de saúde pública tem incorporado paulatinamente os princípios dessa 
política e o setor privado vem aos poucos atuando em relação à questão 
da violência.

Para saber mais, entre no site 
do Instituto de Estudos sobre 
Criminalidade e Segurança 
Pública (www.crisp.ufmg.
br) e informe-se sobre o 
Programa Interinstitucional 
Fica Vivo, de Belo Horizonte.

Se quiser aprofundar seus 
conhecimentos, entre no site 
da ONG São Paulo contra  
a Violência.
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Por fim, após quase duas décadas da homologação da Política Nacional 
de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, o país 
pode comemorar por ser um dos poucos a ter uma política de saúde 
especificamente dirigida a este problema social. Vários foram os avan-
ços, mas muitos desafios ainda persistem. Entretanto, o momento de 
crise econômica e política e de desinvestimento em diversas áreas do 
Sistema Único de Saúde vem propiciando a retração de importantes 
ações públicas de enfrentamento à violência pelo setor saúde. 

Os efeitos do contingenciamento de recursos para o SUS são uma ameaça 
ao pleno cuidado das pessoas em situação de violência. Reitera-se que a 
violência, em suas distintas formas de expressão necessita integrar efe-
tivamente a agenda prioritária do setor saúde, conforme ainda demons-
tram sua magnitude e impactos na qualidade de vida da população. 
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3. Violência, família 
e sociedade

Miriam Schenker e Fátima Gonçalves Cavalcante

As múltiplas faces da violência têm impacto direto sobre as famílias, 
afetando esse importante grupo social, composto por crianças, adoles-
centes, adultos e idosos. Por outro lado, algumas famílias, como qual-
quer outro grupo, são também agentes da violência, potencializando 
sua dinâmica na sociedade.

Por ter papel privilegiado no convívio com a família, o setor saúde é, 
hoje, um dos principais setores sociais capaz de atuar preventivamente 
sobre as formas de violência sofridas e praticadas por esse grupo. É 
sobre isso que queremos falar neste capítulo com você. Aqui você per-
correrá várias abordagens relativas à família – histórica, antropológica, 
sociológica, psicossocial. Nosso intuito é situá-lo, de uma forma breve, 
nessa instituição de raiz e no contexto social que a sustenta. Conco-
mitantemente a essa leitura encontra-se uma outra, sobre os fatores 
geradores de conflitos que podem resultar em violência familiar. Você 
também entrará em contato com situações de risco que ocorrem nas 
diversas etapas do ciclo vital da família, bem como com os fatores de 
promoção de comportamentos protetores relativos à família. 

3.1 Família e sociedade
A família é uma unidade social constituída de indivíduos que comparti-
lham circunstâncias afetivas, sociais, econômicas, culturais e históricas. 
Ela se forma por vínculos de consanguinidade (mediante um ances-
tral comum), de alianças (casamento, coabitação) ou de convivência 
(compadres e agregados). Cada um de nós tem a sua própria família, 
conhece mais ou menos o seu sistema de parentesco, o modo como ele 
foi formado por vínculos afetivo-sexuais e como foram gerados física e 
socialmente seus novos membros.
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Como o primeiro núcleo de socialização dos indivíduos – aquele que 
inicialmente transmite valores, hábitos e costumes, ajudando a for-
mar as personalidades – a família baseia-se na distribuição de afetos e 
papéis sociais, sendo marcada por diferenças de poder entre os sexos 
e entre as gerações. Disputas de poder e afeto fazem-se presentes sob 
a forma de sentimentos ambíguos de amor/ódio, aliança/competição, 
proteção/domínio entre seus membros. Famílias despreparadas para 
compreender, administrar e tolerar seus próprios conflitos tendem a 
se tornar violentas.

Logo de início, é preciso dizer que “família” não é um produto da natu-
reza, mas uma criação humana mutável, que pode adquirir inúmeras 
representações, de acordo com a cultura e o momento sócio-histórico 
em que se insere. A conceituação de “família” pode ser feita de dife-
rentes maneiras, a partir de diferentes teorias, e diferentes visões de 
família poderão corresponder a diferentes formas de compreender, aco-
lher, acompanhar e tratar seus membros. Acima de tudo, dependerá da 
percepção daquele que a observa e a define, levando em conta o seu 
conhecimento, o estudo e a sua experiência com famílias.

Convidamos o leitor a pensar que algumas famílias se relacionam por 
meio de uma dinâmica de violência. Vamos refletir sobre a importância 
da família na estruturação dos indivíduos, os tipos de violência que 
a afetam, os possíveis danos, os fatores de risco e proteção e algumas 
formas de apoio e orientação.

Quando entramos em contato com alguma evidência ou suspeita de 
violência na família, vamos nos deparar inicialmente com situações 
concretas que nos chocam ou aterrorizam, nos deixam muitas vezes 
sem saber o que pensar, o que dizer e o que fazer. Falar da violência na 
família não é falar apenas de realidades concretas, mas sim falar de um 
fenômeno complexo, cheio de significados pessoais, sociais e culturais 
que envolvem abuso de poder, por vezes invisível ou encoberto, força 
e tensão, assimetria e desigualdades sociais, ações muitas vezes danosas 
à constituição do indivíduo e da sociedade.

Antes de aprofundar a noção de violência na família, vamos nos debru-
çar sobre algumas definições, buscando compreender sua dinâmica e 
formas de organização.

O filme A guerra dos Roses, 
dirigido por Danny DeVito 
(1989), ilustra a construção 
lenta deste binômio 
complexo: “família  
e violência”. 

É uma produção 
cinematográfica 
estadunidense, do gênero 
comédia, lançado em 1989, 
com base no romance A 
guerra dos Roses (1981), de 
Warren Adler. Comédia de 
humor negro sobre um casal 
que aparenta ter perfeita 
união. Quando o casamento 
começa a desmoronar, 
bens materiais se tornam 
o centro de escandalosa e 
amarga batalha pelo divórcio. 
Filme estrelado por Michael 
Douglas, Kathleen Turner e 
Danny DeVito.
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3.2 Visão histórica da família brasileira
Duas obras de referência se destacam quando o tema é a formação 
social brasileira: Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre (1994), e Raí-
zes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda (1978). Ambas revelam o 
papel central da família patriarcal em todo o período colonial, quando 
se estabeleceram valores que marcaram a construção de nossa identi-
dade nacional. Nesse sentido, o patriarcalismo é visto como o fio condu-
tor para se pensar a modernidade na sociedade brasileira, compreender 
as mudanças e os valores enraizados. A família, no dizer de Gilberto 
Freyre, foi o grande fator colonizador no Brasil, mais poderoso do que 
as forças econômicas ou políticas. 

Na visão de Freyre (1994) e Candido (1951), o modelo harmônico e 
generalizado da família patriarcal extensa teria evoluído para a “família 
conjugal, nuclear e moderna”. “A família extensa” era uma organização 
com predominância do chefe da família e uma economia dependente 
do trabalho escravo; um tipo de organização social no qual a família 
era, necessariamente, o grupo dominante no processo de socialização 
e integração dos indivíduos, um grupo em que as distâncias entre os 
familiares eram bem marcadas e reguladas por uma hierarquia. Marido 
e mulher comandavam duas diferentes esferas de poder – ele fora de 
casa e ela dentro –, mantendo os princípios da organização patriarcal. 
Os casamentos eram, geralmente, contratados de forma endogâmica 
para preservar os próprios grupos familiares. Candido aponta uma 
segunda porção da sociedade colonial: os “não familiares”, compostos 
por uma massa de pessoas socialmente degradadas que cresce fora dos 
grupos familiares, sem normas regulares de conduta.

Corrêa (1994) reconhece a existência e a importância da família 
patriarcal brasileira, porém diverge de Freyre e Candido na ideia de que 
“unidades domésticas equivalentes” se estenderiam nas várias regiões 
de nosso país. Ela chama a atenção para a heterogeneidade em vez 
da homogeneidade dos sistemas familiares. Aponta para a diversidade 
regional dos diferentes Brasis e nos faz refletir sobre a existência de 
diversas configurações familiares de norte a sul e de leste a oeste de 
todo o território nacional. Para se estudar as famílias, a autora ressalta 
a importância de ter atenção ao impacto das forças econômicas, sociais 
e políticas no sistema familiar diante das contradições e dos desafios da 
sociedade moderna. A família conjugal moderna, como descendente 
direta da família patriarcal, sofre os efeitos do individualismo, da indus-
trialização e da urbanização.
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Fatores que podem gerar conflitos na família

A chegada dos filhos pode afetar a relação do casal, intensificando 
conflitos já presentes no relacionamento, produzindo sentimentos de 
exclusão, ciúmes, competição ou solidificando sentimentos amorosos e de 
proteção. Se o pai estiver próximo da dupla mãe-filho, haverá continência 
e proteção. Se o pai estiver se sentindo excluído dessa relação dual, então 
poderá haver maior tensão ou cobrança por eficiência.

Diferentes estruturas familiares

• Família nuclear – Constitui-se de duas gerações: os pais (marido e 
esposa) e os filhos.

• Família extensa – Compõe-se da família nuclear e dos membros da 
família de origem (avós, tios e primos).

• Família mista – Inclui parentes e amigos.

Diferentes configurações familiares

• Família monoparental – Gerida por somente um dos pais.

• Família tradicional heterossexual – Pais que se casaram uma vez e moram 
junto com os filhos.

• Família reconstituída – Pais que se separaram, recasaram e constituíram 
novas uniões nucleares.

• Família homossexual – Casal homossexual com ou sem filhos.

3.3 Diferenças étnico-raciais
O Brasil é uma nação multirracial marcada por diferenças étnico-raciais 
nas quais os afrodescendentes encontram-se majoritariamente em posi-
ções subalternas. A escravização em nosso país caracterizou-se por signi-
ficativa miscigenação racial e menor rigidez hierárquica entre senhores 
e escravos, com marcadores raciais fluidos e manipuláveis, dependentes 
da língua e do costume do colonizador. Moura (1990) alerta sobre o tra-
tamento dispensado às populações não brancas na formação da nação 
brasileira: (1) uma ideologia que tende a excluir ou minimizar a con-
tribuição dos não brancos à dinâmica social; (2) uma visão de negros, 
índios e mestiços como seres sem capacidade civilizadora; (3) uma visão 
de que os negros não teriam condições de dirigir a sociedade. O século XX 
foi marcado por práticas discriminatórias e racistas acobertadas por um 
discurso que pressupunha uma vivência democrática e harmônica entre 
as raças. O dilema social que hoje se coloca e que afeta as famílias de 
negros, mestiços e índios consiste em como inseri-los nos quadros sociais, 
preservar suas culturas e minimizar as desigualdades e discriminações.
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A obra de Gilberto Freyre, na década de 1930, estabeleceu um peso 
equivalente entre casa grande e senzala; destacou o escravo como o 
grande colonizador; e mostrou o cruzamento inter-racial no seio da 
família com ausência de conflitos ou com o equacionamento harmô-
nico das diferenças, o que, na visão de Bastos (1991), foi apontado 
como um diluidor das contradições sociais. Se Casa-grande e senzala vem 
sendo vista como uma obra que marcou a consciência nacional pela 
soma das raças, religiões, culturas e grupos sociais, reduzindo a pos-
sibilidade de se perceber o social como contraditório, o que se coloca 
hoje no cenário nacional é a necessidade de revelar a dominação que 
se reitera na diversidade: as desvantagens ocupacionais (piores posições 
no mercado de trabalho); educacionais (menos escolarização quando 
comparados com os brancos) e de habitação (piores locais de moradia).

Para refletir

Na sua experiência profissional você percebe discriminações  
étnico-raciais?

Como é o comportamento dos que discriminam e dos que  
são discriminados?

3.4 Visão antropológica
Claude Lévi-Strauss, antropólogo belga, desenvolveu um método de 
investigação e interpretação antropológica, denominado estrutura-
lismo. O conceito básico dessa teoria é o de estrutura social, que não 
é empiricamente observável, mas dá sentido aos dados empíricos. Por 
exemplo: a estrutura de um edifício, mesmo oculta, organiza, relaciona, 
distribui e sustenta todos os elementos observáveis da construção – os 
andares, os apartamentos, as entradas e saídas, os corredores.

O mesmo se dá com a estrutura social: ela organiza, conecta e relaciona 
os seus elementos. Os elementos da estrutura social são as relações de 
parentesco, as instituições e os grupos diversos que, por sua vez, se orga-
nizam como um sistema, de forma interdependente, em que a modifica-
ção em qualquer uma das partes afeta, necessariamente, todas as outras.

Lévi-Strauss (1981) sustenta, a partir de análises etnográficas (estudo e 
descrição dos povos, sua língua, raça, religião e manifestações materiais 
de sua atividade) de culturas diversas, que as variações na organização 
das relações observadas nessas sociedades são regidas por um substrato 
comum e universal – as estruturas elementares de parentesco –, com-
postas por três relações básicas: 
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1. consanguinidade – relação entre irmãos; 

2. aliança – relação entre casais; 

3. filiação – relação entre gerações.

Essas estruturas elementares perpassam todas as sociedades devido 
a uma lei invariante e válida em diferentes culturas: a proibição do 
incesto, cujo resultado é a exogamia. Por isso, os homens trocam entre 
si as mulheres de seu grupo familiar de forma a não haver casamen-
tos entre indivíduos pertencentes ao mesmo grupo de descendência.  
A proibição do incesto é a expressão de uma lei universal de reciproci-
dade, contrapartida necessária para a instauração de laços sociais entre 
as famílias.

A grande contribuição da antropologia é a afirmação de que as relações 
de parentesco, o casamento e a divisão sexual do trabalho são estru-
turas universais em todas as sociedades. Então, de acordo com o pen-
samento antropológico, várias são as formas de organização familiar, 
bem como diversos são os sistemas de parentesco que emergem numa 
determinada sociedade.

Fatores que podem gerar conflitos na família

Na constituição da rede familiar, pode haver experiências de realização 
ou de fracasso, levando as pessoas envolvidas a um maior crescimento e 
integração ou, ao contrário, a um processo de desintegração que pode 
gerar a dinâmica de violência.

Se o grupo familiar tiver suas necessidades físicas, emocionais e 
intelectuais satisfeitas e puder experimentar conter e utilizar de modo 
adequado os sentimentos de amor, raiva, medo, alegria, agressividade, 
sexualidade, a família funcionará de modo mais integrado, com grau de 
organização e discriminação entre os membros.

Se, ao contrário, as relações se desorganizam, o potencial destrutivo poderá 
ser grande, ocorrendo nas pessoas uma falta de contenção dos conteúdos 
pertinentes ao grupo familiar. Pode-se instalar a dinâmica de violência com 
conteúdos rejeitados e papéis rígidos entre o “agressivo” e o “bonzinho”.

3.5 Visão sociológica
A sociologia da organização familiar costuma apresentar uma classi-
ficação que ajuda a diferenciar seus modos de apresentação: modelos 
hierárquicos e igualitários. A família de organização hierárquica pre-
valece nas camadas populares contemporâneas (FIGUEIRA et al., 1987). 
Relativamente organizada, mapeada, apesar de conflitos internos, nesse 
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modelo de família rege a intrínseca diferença entre homem e mulher, 
com formas de comportamento próprias a cada sexo. As funções e os 
papéis familiares são nitidamente delineados, prevalecendo tanto a 
superioridade do homem, devido à sua relação com o trabalho fora 
de casa, quanto a expectativa do exercício da monogamia ser somente 
referido à mulher. Do ponto de vista da autoridade, nesse modelo, o 
indivíduo é incluído no grupo que sempre tem precedência e prefe-
rência, valendo, portanto, sacrifícios dos desejos pessoais para o bem 
coletivo.

A família de organização igualitária, que segue a ideologia do igualita-
rismo, veio a reboque de transformações históricas, econômicas e socio-
políticas. Sua raiz é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A 
aceleração da modernização tem impactos na organização da família 
brasileira: crescimento e concentração de renda nas décadas de 1960 
e 1970, maior acesso ao ensino superior e mais escolarização, avanço 
do movimento feminista, crescente papel da mídia. A organização da 
família vai se fluidificando aliada à aceitação do divórcio, da materni-
dade fora do casamento, do exercício libertário da sexualidade fora dos 
objetivos de uma relação estável.

Importante ressaltar que não há modelos “puros” de organização da 
família, mas predominância de certos aspectos em uma camada social 
mais do que em outras. Os modelos de família vêm sofrendo mudan-
ças recentes nas suas configurações. Os jovens vêm vivenciando cada 
vez mais cedo a sexualidade e a pluralidade dos relacionamentos, e a 
velocidade e a intensidade da sociedade de consumo também facilitam 
a ocorrência de experiências afetivo-sexuais mais fugazes. Outro fator 
que afeta as mudanças nos modelos de família tem sido a permanência 
cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, a ausência da figura 
do pai e o próprio controle da mulher sob a reprodução. Os ideais hie-
rarquizantes e os individualistas se encontram em permanente tensão 
nos diferentes segmentos sociais e culturais (VELHO, 1999).

Para refletir

Qual das duas organizações familiares abrigaria maior probabilidade 
de violência intrafamiliar a hierárquica ou a igualitária? Discuta a sua 
resposta com outros parceiros.

A filósofa Agnes Heller (2000) enuncia que a família é a origem dos 
pressupostos ideológicos, na medida em que as bases de reprodução das 
normas e regras da sociedade se dão no “fazer” da vida cotidiana, que 
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inicialmente ocorre dentro da família. A pessoa já nasce inserida nessa 
cotidianidade e seu amadurecimento acontece a partir da interiorização 
das normas e do trato social. Ela aprende a manipular objetos e a se 
comunicar socialmente nos grupos primários, em que a família e a 
escola se inserem. Ambas as instituições são mediadoras entre a pessoa 
e os hábitos, as leis e a ética social.

Os sociólogos Peter Berger e Thomas Luckmann (2002), em seu livro A 
construção social da realidade, esmiúçam a formação da identidade a par-
tir das ações da vida cotidiana da pessoa, ao distinguirem dois processos 
básicos de socialização – primária e secundária. A socialização primária 
é entendida como a interiorização da realidade, ocorre na infância e, a 
partir dela, a pessoa se torna membro da sociedade. Essa forma sociali-
zada de ser é inevitável, já que a pessoa não pode escolher a sua família.

Os autores dizem que “temos de nos arranjar com os pais que o destino 
nos deu... embora a criança não seja simplesmente passiva no processo 
de sua socialização, são os adultos que estabelecem as regras do jogo” 
(BERGER; LUCKMANN, 2002, p. 180). É pela percepção das primeiras 
pessoas significativas (os pais ou seus substitutos) que a criança intro-
jeta a realidade particular de como vê o mundo. Dessa forma, o mundo 
social é filtrado para a criança, que o interioriza como sendo o mundo, 
único existente e concebível. Esse processo não é unilateral e, sim, dia-
lético, porque se dá entre a identidade atribuída pelos adultos à pessoa 
e a forma particular de ela se apropriar dessa identidade.

Tornar-se membro da sociedade implica um contexto carregado de emo-
ção e de fortes laços afetivos, porque a internalização do sistema sim-
bólico dos agentes socializadores (os pais e quem mais for importante 
na função parental, desde a mais tenra idade) acontece à medida que 
a pessoa se identifica com eles, absorvendo os papéis e atitudes e tam-
bém, nesse mesmo processo, assumindo o mundo deles.

Os processos de socialização secundária se referem aos diferentes seto-
res da sociedade aos quais a pessoa se liga durante sua vida. Já sociali-
zada, ela se afilia a novos grupos sociais, identificando-se com eles.

Para refletir

Qual o papel da família e da cultura na formação da identidade das pessoas?

Faça essa análise com base nos conceitos já enunciados.
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Fatores relacionados à violência na família

Nas famílias com dinâmica de violência, é comum haver uma cristalização 
dos papéis em relação ao lugar de quem foi vitimado e o agente agressor. 
Esses lugares podem ser ocupados pelas mesmas pessoas, anos a fio, ou 
ser compartilhados por diferentes membros do grupo.

Durante a terapia familiar é comum se observar a “transferência de 
violência”, quando outro membro do grupo passa a ser o protagonista 
da violência. Portanto, a tarefa dos profissionais da saúde não é apenas 
identificar o agressor, tratando-o individualmente, pois isso seria 
desconsiderar que muitas vezes a família possui uma dinâmica que inclui 
a violência em suas relações. Nesse caso, ao se retirar o agressor, outra 
pessoa pode passar a atuar em seu lugar.

3.6 Visão psicossocial
Na visão sistêmica, a família constitui-se no grupo primeiro de pertenci-
mento, no qual se estabelecem relações de dependência e vínculos afe-
tivos entre os seus membros. Possui uma estrutura hierárquica e dinâ-
mica e funciona como um sistema em interação recíproca e constante 
com os grupos e as instituições sociais. Tem como objetivo enfrentar as 
crises, facilitando o espaço de formação, crescimento, desenvolvimento 
e individuação de seus membros.

Na visão psicanalítica, a família tem a tarefa de fazer nascer a vida psí-
quica de seus filhos. O bebê, ao se organizar internamente, conta com 
o apoio de seu ambiente: pais, irmãos, avós, parentes. Junto à família, o 
bebê aprende um modo de experimentar o mundo, de viver, de intera-
gir, de compreender e reproduzir a narrativa familiar, de se individuali-
zar e se diferenciar. A família acolhe o bebê num “berço psíquico” que 
tanto serve para estruturar e manter o grupo familiar psiquicamente 
integrado, quanto para acolher e organizar o mundo interno do novo 
ser que acaba de chegar (CAVALCANTE, 2003).

Para Bernal (2001), a família cumpre algumas funções para a sociedade 
e para o indivíduo, de acordo com os seguintes pressupostos:

a) Função biossocial – A família se constitui como uma unidade 
de reprodução e manutenção da espécie. Nela, se origina 
a necessidade da descendência e se criam condições para o 
desenvolvimento físico, psicológico e social de seus integrantes.

b) Função econômica – A família é uma unidade de produção e 
reprodução de bens e valores materiais. Recebe influências das 
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leis sociais e econômicas, bem como dos padrões culturais de 
cada região, classe social e país. O lar e a família são considerados 
pequenas empresas encarregadas da manutenção, do cuidado e 
desenvolvimento de seus membros.

c) Função educativa – A família exerce influência em todo o processo 
de aprendizagem individual e no próprio desenvolvimento familiar. 
Transmite, também, os valores ético-morais que derivam dos 
princípios, das normas e das leis que se observam e se aprendem na 
família e no mundo de relações intra e extrafamiliares. Contribui 
com o processo de desenvolvimento da personalidade individual e 
com a formação ideológica das gerações.

Como vimos anteriormente, na medida em que as teorias reconhecem 
o papel da família como mediadoras entre o indivíduo e a sociedade 
tendem a orientar a análise para as suas relações internas – buscando 
estabelecer as relações entre seus membros em termos de divisão de 
papéis, poder e autoridade, a partir das relações de parentesco e aliança, 
gênero e idade – e para as suas relações externas – tentando precisar 
que relações são estabelecidas entre ela e as outras dimensões da vida 
social: a sociedade, a política, o trabalho e o Estado.

3.7 Novas configurações familiares
Há muitas configurações de família dentro de certa forma hegemônica 
de concebê-la. E precisamos trazê-las à luz nesse capítulo. 

Os conceitos de sexo biológico e gênero costumam ser acoplados quando 
se pensa a pessoa e suas relações. Isso significa que homem e mulher, 
com seus respectivos caracteres sexuais, devem se comportar, pensar, 
se posicionar de acordo com atributos construídos socialmente para 
cada um deles. Nesses códigos de conduta, estão especificados valores, 
comportamentos e atitudes esperados de homens e mulheres de uma 
determinada sociedade num dado momento histórico. Os atributos do 
masculino e do feminino estão arraigados na cultura em que nasce-
mos, de forma que não costumamos questioná-los. E o esperado, nesse 
modelo de pensamento, é a relação de casamento heterossexual numa 
família idealizada, com tarefas específicas para marido e mulher, lugar 
de segurança, proteção e acolhimento (BENTO, 2012; LANZ, 2015; 
OLIVEIRA, [2016?]).

Entretanto, vários eventos sociais, principalmente da década de 1960 
para cá (o advento da pílula, a sexualidade vivida como prazer, a 
liberação dos costumes, o questionamento da instituição “família”, a 
entrada da mulher no campo do trabalho externo à casa, a aceitação 
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da união homossexual pelo Estado, dentre outros), foram responsáveis 
por questionar esse modelo heteronormativo. No novo paradigma, há 
a separação entre sexo biológico e gênero, vivido pelas pessoas homos-
sexuais e trans (transexual, travesti, crossdresser, dragqueen, andrógino e 
transformista). São pessoas que privilegiam a sua autonomia, à medida 
que constroem novos significados para as relações afetivo-sexuais, o 
que redunda em novos arranjos familiares. 

As pessoas trans se sentem pertencendo ao sexo oposto ao que nas-
ceram e vivem os comportamentos de gênero em conformidade, por-
tanto, contestam qualquer noção de masculino e feminino vigente. E 
gostariam que sua identidade de gênero fosse socialmente reconhecida. 
O processo de descoberta de sua orientação sexual (direção ou inclina-
ção do desejo afetivo e erótico da pessoa) desvela crises pessoais (entre 
os valores tradicionais e os atuais) e, inúmeras vezes, rejeição familiar, 
resultando em sentimentos de mágoa, tristeza, solidão, abandono. Há 
também aquelas pessoas que já com famílias constituídas assumem a 
transexualidade (BENTO, 2012). “Transgênero não é uma identidade 
de gênero, mas a circunstância sociopolítica e cultural que estabelece 
como transgressão e desvio de conduta a não conformidade de um indi-
víduo com as normas de conduta de gênero” (LANZ, 2015, p. 427).

Numa família trans, quem gera a prole é o homem trans e não a mulher, 
tendo os papéis sociais de mãe e pai invertidos, na lógica predominante 
da heterossexualidade.

As novas configurações familiares colocam em xeque a definição de 
família como uma instituição “natural” e universal. A família homos-
sexual, transexual não se coaduna com a heteronormatividade que 
estaria, “naturalmente”, a serviço da preservação da espécie humana. 
A construção da família segue as transformações socioculturais, o que 
modifica a sua conformação, organização e propósito. 

3.8 Ciclo vital da família
Os estágios do ciclo de vida familiar são aqui brevemente caracteriza-
dos. Na classe média, geralmente encontramos: (a) saindo de casa –  
jovens solteiros; (b) a união de famílias no novo casamento – o novo 
casal; (c) famílias com filhos pequenos; (d) famílias com adolescentes; 
(e) lançando os filhos e seguindo em frente; (f) famílias no estágio tar-
dio de vida (CARTER; MCGOLDRICK, 1995).

Nas classes de baixa renda, de uma forma geral, o jovem precisa tra-
balhar e cuidar de seus irmãos; as famílias são basicamente geridas por 
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mulheres; as meninas têm filhos cedo e, na mesma casa, convivem as 
três gerações, que cuidam e trabalham para seu autossustento. Eventos 
traumáticos ocorrem com frequência: pobreza, muito estresse relacio-
nado à sobrevivência, rupturas de vínculos, uso abusivo de drogas, 
comunidades que convivem com a violência do tráfico de drogas e 
armas, entre outros.

Quadro 1 – Ciclo vital da família e os fatores de risco para violência

Ciclo vital da família Fatores de risco para violência

Gestação, parto e 
puerpério

Temores durante a gestação mobilizam na mulher defesas importantes, como negações, somatizações e 
reações maníacas, caso não haja esclarecimento e apoio. É comum os futuros pais sentirem-se ambivalentes 
e angustiados pelas profundas transformações de suas vidas. Nessa fase delicada, formas de violência contra 
a mulher podem trazer sérios danos para a vida e a saúde da mãe e do bebê.

O bebê e os pais O choro e o sorriso do bebê são condutas que auxiliam aos pais a se aproximarem para comunicar e 
assegurar os cuidados necessários à sua sobrevivência. A capacidade do cuidador de reconhecer ou não as 
necessidades do bebê pode assegurar ou ameaçar a sua saúde psíquica e a violência contra o bebê pode 
produzir sérios danos ou até a morte.

A criança pré-escolar Grande desenvolvimento na motricidade, no funcionamento cognitivo, na linguagem, nas trocas afetivas no 
mundo da fantasia, na identidade de gênero. A criança necessita de organizadores internos e externos que a 
respeitem e orientem. Formas de violência são marcadas por silêncio, impotência e imobilidade.

A criança na  
idade escolar

Controle progressivo da conduta e manejo da frustração, maior interesse pelo mundo e pelos pares. Maior 
controle da impulsividade e crescente capacidade de socialização. Diferencia fantasia, sonho e realidade. 
Desenvolvimento do pensamento simbólico. Desigualdades de gênero e de gerações marcam assimetria de 
poder e formas de violência (de um tapa a torturas impensáveis) são tidas como “formas de educação”.

A puberdade  
e a adolescência

Mudanças corporais causadas por hormônios e típicas do crescimento físico, maturacional. O impacto 
dessas mudanças desencadeia alterações psicológicas e sociais que são influenciadas pelo contexto social, 
histórico, cultural e familiar. Amadurecimento das características sexuais e risco de uma gravidez precoce. 
Maior ligação com os pares e desilusão com a família. Grandes transformações nos jovens e necessidade de 
adaptação da família. Rigidez pode gerar violência, posse e invasão do corpo do jovem.

O adulto jovem Encontra uma identidade própria e adquire capacidade de viver intimamente com uma pessoa, formando 
sua própria família. É o momento de consolidar o amor, o trabalho e a ética – separando-se dos pais –, ou 
de viver crises, sendo a faixa de maior risco para suicídio, homicídio e morte por acidente.

A meia-idade Aceitação de um corpo que envelhece e consciência de que a vida é finita. Reavaliação dos relacionamentos, 
do trabalho, da carreira, da confiança em si mesmo, da autoestima, da capacidade de correr riscos e viver 
incertezas. Coerência entre pensar, sentir, agir e intolerância com discrepâncias existentes. Mudanças físicas 
e hormonais, doenças degenerativas, diminuição do interesse sexual. Pode-se preferir a estagnação, a 
acomodação, a fuga do conflito, tendendo à insatisfação, ao desespero ou à depressão.

A velhice O envelhecimento é marcado por perdas. É preciso encontrar reparação para perdas inevitáveis: saúde física, 
diminuição das capacidades, perda do cônjuge, do trabalho, declínio do padrão de vida, diminuição das 
responsabilidades, sentimento de solidão. A rede social e familiar torna-se importante e também os abusos e 
a violência contra o idoso, seu patrimônio, sua renda podem ser severos e deixá-lo frágil e impotente.

Fonte: Elzirik; Kapczinski; Bassols (2001).
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Para refletir

Sua experiência profissional é predominantemente com qual dos 
segmentos da família: crianças, adolescentes, jovens, adultos, 
idosos? Trace um paralelo entre sua experiência e os fatores de risco 
apresentados no Quadro 1.

3.9 Tipos de violência na família
A violência intrafamiliar toma a forma de negligência, abuso físico, psi-
cológico, sexual, incesto, violência econômica ou financeira, conceitua-
ções introduzidas no texto do Capítulo 1. Sua existência facilita a ocor-
rência do efeito cascata: praticada pelos avós com os pais, a violência 
repercute na geração dos filhos, que a praticarão com os netos e assim 
sucessivamente, caso não seja diagnosticada e devidamente tratada em 
seu contexto sociocultural.

O exercício do poder na vida familiar pode ser entendido de várias 
formas. Uma delas diz respeito ao conceito de gênero, construção cul-
tural dos atributos de masculinidade e feminilidade, com expectativas 
culturais demarcadas em relação a cada um dos gêneros.

O sistema de gênero ordena a vida nas sociedades contemporâneas a 
partir da linguagem, dos símbolos, das instituições e hierarquias da 
organização social, da representação política e do poder. Os papéis de 
homem e mulher distinguem-se com base na interação desses elemen-
tos. Há desigualdade na distribuição do poder e da riqueza entre homens 
e mulheres, apesar de a norma legal ser a de igualdade entre eles. Uma 
das explicações para a submissão da mulher trata da necessidade de os 
homens assegurarem a posse de seu patrimônio e de sua descendência, 
uma vez que a maternidade é certa e a paternidade incerta. Além dessas, 
ocorre um sistema rígido de divisão sexual do trabalho de forma que a 
mulher é tutelada pelo homem: marido, tio ou pai.

A divisão sexual do trabalho regulamenta a reprodução e a organização 
da família. Entretanto, o que inicialmente era uma construção socio-
cultural acabou conferindo uma correlação entre sexo e personalidade: 
é tomado como natural que os homens tenham mais poderes do que 
as mulheres. Sob essa ótica, torna-se plausível pensar que o homem 
tem autoridade sobre a mulher, fato que pode justificar como natural 
a sua violência contra ela. Esse tipo de pensamento faz parte da vida 
cotidiana, aparecendo na aceitação da violência masculina e no fato de 
muitas mulheres não reconhecerem a violência que sofrem.

O filme Festa em Família, 
dirigido por Thomas 
Vinterberg, de 1998, é um 
bom exemplo de alguns tipos 
de abuso aqui tratados.
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Quadro 2 – Fatores de risco e de proteção à violência intrafamiliar

Fatores de risco Fatores de proteção

Distribuição desigual de autoridade e poder, conforme os papéis 
de gênero, sociais, sexuais atribuídos a seus membros.

Autoridade e poder marcados pelo diálogo entre adultos e filhos 
com participação em assuntos nos quais eles possam contribuir.

Relações familiares rigidamente centradas em papéis e funções 
definidos, sem espaço para alguma flexibilidade. 

Relações familiares flexíveis, mantendo o exercício da educação 
com autoridade e afeto, sem autoritarismo.

Famílias amalgamadas, com diferenciação difusa de papéis e 
limites, e nível muito baixo de autonomia de seus membros.

Famílias cujo objetivo é criar os filhos para lutarem por seus ideais, 
incentivando a liberdade de reflexão e ação.

Famílias em permanente tensão, impulsivas e agressivas, com 
dificuldade de diálogo, mal equipadas para lidar com conflitos.

Famílias que gostam de prosear, se interessam pela vida dos 
familiares e praticam as habilidades para descontrair a pressão.

Famílias fechadas em si, sem abertura para o mundo externo, por 
isso mantendo padrões repetitivos de conduta.

Famílias que gostam da convivência familiar aliada à troca com o 
mundo externo para seu desenvolvimento e crescimento.

Famílias em situação de crise e de perdas, sem instrumental para 
lidar com ambas.

Famílias que aprenderam a acatar e a lidar com as crises, 
crescendo com elas. 

Vivência de um modelo violento na família de origem de um  
dos cônjuges.

Vivências de situações de violência que não se instauraram  
na cotidianidade.

Maior incidência de violência na família devido a uso abusivo  
de drogas.

Não uso ou uso “social” ou “recreativo” de drogas, minimizando 
a violência familiar.

História de antecedentes criminais ou uso de armas na família. Famílias sem história de uso de armas e sem  
antecedentes criminais.

Comprometimento psicológico-psiquiátrico, agudo ou crônico,  
de familiares.

Famílias com transtornos psiquiátricos que conseguiram tratar  
e lidar bem com eles.

Dependência econômica, emocional e baixa autoestima, 
influenciando no fracasso em lidar com situações de violência.

Famílias que estimulam a independência, criando mecanismos 
para lidar com a baixa autoestima (pela expressão de seu amor).

Fonte: Elaboração da autora baseada no Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 

Nota: Na primeira coluna, a autora usou dados do MS e elaborou a segunda coluna para dialogar com a anterior.

3.10 Dois pontos de vista acerca da 
educação dos filhos
O jornal O Globo de 20 de fevereiro de 2006, na seção “Opinião”, publi-
cou a visão de alguns leitores sobre a possibilidade de aprovação de 
uma lei que proíbe a agressão física de pais sobre filhos, seguindo uma 
tendência existente em vários países. Leia atentamente as duas repor-
tagens a seguir e pense a respeito. 
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Violência e afeto*

Ana Maria Iencarelli **

O Projeto de Lei n. 2.654/03, que já foi aprovado pela comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, prevê a interdição do 
castigo físico, suscitando várias questões polêmicas. Por trás do tema está 
o prazer profundo pelo poder da posse do corpo de nossos filhos, crianças 
e adolescentes, em lugar da responsabilidade. Essa distorção patrocina a 
ação desgovernada de mentes patológicas na prática de espancamentos 
que tanto nos horrorizam.

Segundo a Associação Brasileira de Proteção à Infância e à Adolescência, as 
mães ocupam o primeiro lugar nas estatísticas: 52% dos casos de violência física 
são praticados por elas, contra 24% praticados pelos pais, 8% por padrastos 
e madrastas e 13% por outros parentes, restando 3% por não parentes. Se 
acrescentarmos as “palmadas moderadas educativas” a esses índices obtidos 
com base em denúncias, chegaremos a 70% ou 80% de mães batendo em 
seus filhos. É a distorção da maternidade: saiu do meu corpo, é meu.

A violência é um componente da mente humana que a civilização e a 
cultura vêm tentando reprimir. Na Roma antiga, o pai detinha o poder de 
jogar os filhos nas prisões, flagelá-los e mantê-los acorrentados. Em outra 
época, mulheres sifilíticas davam de mamar a bebês na crença de que se 
livrariam da doença. O infanticídio foi tolerado até o fim do século XVII.

Já não aceitamos essas condutas, nem mesmo a palmatória que era usada 
pela professora nas escolas. Mas, com toda a civilidade que conseguimos, 
a humanidade ainda não é competente diante de seu impulso destrutivo. 
Guerra, terrorismo, corrupção são perversões humanas que trazem o 
prazer de “fortes” sobre “fracos”, o prazer do exercício da opressão.

Ouvi um educador falar em defesa da palmada “educativa”. Para ele, a 
nova lei seria uma interferência na vida familiar, com “o Estado entrando 
em casa onde a supremacia tem que ser dos pais”. Concordando, 
estaremos legitimando o desrespeito ao corpo do outro visto como posse: 
o pai, a mãe que bate no(a) filho(a), que abusa sexualmente do(a) fiIho(a), 
o marido que bate na mulher, ou seja, o mais forte exercendo o poder 
segundo sua arbitragem. Aliás, vale lembrar que os pais param de aplicar 
castigos físicos quando seus filhos crescem, e a relação das dimensões 
corporais entre eles deixa de ser assimétrica.

É preciso ter a garantia da fragilidade do outro para banir o insuportável 
medo de sua própria impotência, que então cede lugar a uma ilusória, 
mas prazerosa, sensação de onipotência. É assim que fazem os pais com 
seus filhos, é o que fazem estes filhos como autores de bullying na escola, 
é o que continuam a fazer como pitboys nas festas e é desse modo que 
passam a fazer de novo com seus filhos, numa repetição doentia.

Saiba mais sobre o bullying na 
parte II deste livro, Capítulo 8.
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O Dr. Aramis Lopes Neto, coordenador do Programa de Redução do 
Comportamento Agressivo entre Estudantes, da Associação Brasileira de 
Proteção à Infância e à Adolescência, aponta as condições adversas na 
família que favorecem a agressividade nas crianças. “Pode-se identificar a 
desestruturação familiar, o relacionamento afetivo pobre, a permissividade 
e a prática de maus-tratos físicos ou explosões emocionais como forma de 
afirmação de poder dos pais.”

Nas últimas semanas assistimos à sucessão de notícias de crianças vítimas de 
maus-tratos físicos: Lucas, dois anos, tinha queimaduras e hemorragia nasal; 
o bebê de Nova Iguaçu, ainda com o cordão umbilical, foi jogado na rua e 
atropelado; uma levou um chute e rolou uma escada; outra foi espancada 
pela mãe e o padrasto até a morte. Esqueceremos essas monstruosidades, 
como esquecemos de uma Paloma, de nove meses, que morreu de 
traumatismo craniano, há quatro anos. Castigo físico não é educativo.

Como especialista, afirmo que bater, gritar e humilhar causam dano 
permanente à mente em desenvolvimento. Sabemos todos que a violência 
é endêmica. Portanto, é preciso escutar melhor e se responsabilizar, 
porque a violência nasce quando morrem a palavra e o afeto. 

* Fonte: Iencarelli (2006).

** Ana Maria Iencarelli é psicanalista e presidente da Associação Brasileira de Proteção à Infância e à Adolescência.

Palmadas*

Denis Lerrer Rosenfield**

Talvez estejamos diante de uma das maiores excrescências em termos 
de projeto de lei, o que procura proibir que pais punam seus filhos com 
palmadas. O projeto se encontra em fase avançada na Câmara dos 
Deputados, sem que esse “avanço” signifique uma lei avançada caso seja 
eventualmente aprovada. Aparentemente, o seu objetivo pode parecer nobre, 
como se, assim, houvesse um progresso no que diz respeito aos direitos 
humanos ou a uma relação mais “correta” entre pais e filhos. Como sucede 
frequentemente em tais casos, o discurso do politicamente correto embute, 
por meio de uma lei, o Estado dentro da família, tornando-a tributária de uma 
instância que “sabe” o que é melhor para os seus membros.

Uma questão das mais relevantes consiste em determinar onde termina a 
soberania do Estado, onde fronteiras são estabelecidas que delimitem que 
a sua noção de bem se introduza. O Estado, por exemplo, poderia ter a 
função de reger as relações de poder entre os cidadãos, uma função de 
legalidade ao assegurar a paz pública e a de evitar uma exacerbação das 
tensões sociais pelas gritantes desigualdades, sem que daí se siga uma
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outra função, a que consiste em impor para cada um o que considera o 
“bem”. Sociedades totalitárias foram as que “sabiam” o que deveria ser 
a humanidade e procuraram impor, a ferro e fogo, esse tipo de sabedoria 
como sendo absoluta. Essa situação política limite pode nos mostrar a que 
ponto pode chegar a atuação do Estado, se um freio não for posto à sua 
ação, e ele começa em casos tão anódinos como o de uma “palmadinha”.

A relação pai/filhos é uma relação que, historicamente, se fez ao abrigo 
do Estado, a partir de regras que foram evoluindo conforme as mudanças 
de mentalidade e de concepção do mundo. Ideias configuram o nosso 
mundo e, na medida em que essas ideias mudam, o mesmo ocorre com as 
relações humanas às quais dão forma. Assim, pais podem perfeitamente 
escolher não punir os seus filhos com palmadas, enquanto outros pensam 
ser necessária a aplicação desse tipo de castigo. Em todo caso, cabe aos 
pais a escolha daquilo que pensam ser o melhor para os seus filhos. O que 
não podem, porém, é renunciar a esse poder de escolha, em benefício 
de uma instância estatal que por eles decida. Se abdicarem desse direito, 
darão mais um passo para uma condição servil.

Imaginem o Estado interferindo diretamente nas relações familiares. 
O que acontecerá? Filhos processarão os seus pais? Utilizarão uma tal 
medida como instrumento de chantagem? Será necessária a contratação 
de advogados para que as “partes” se defendam? E partes aqui vêm 
a significar “partes desmembradas” de um corpo que era uno e esse 
processo de desmembramento seria operado pelo Estado, que romperia a 
unidade familiar. Se o Estado já aparece como comensal na mesa da casa, 
por intermédio de uma tributação que alcança em torno de 40% da renda 
familiar, comendo literalmente o que poderia ser aproveitado de uma 
outra maneira pela família, ele se coloca, ainda, na posição de saber o que 
é o bem da família, disciplinando a sua relação. Trata-se, sem dúvida, de 
um comensal bastante invasivo, a ponto de destituir a autoridade parental.

Ora, se a autoridade parental é debilitada, senão anulada, cria-se uma 
situação de anomia, de ausência de regras, a partir da qual as situações 
de agressão, de ameaças e de desrespeito podem se desenvolver. Em vez 
de coibir uma situação desse tipo, o projeto de lei em questão pode, ao 
contrário do pretendido, propiciar situações desse tipo, fazendo com que 
filhos se ancorem no Estado e não na família. Pais, por sua vez, deveriam 
ter sempre em mente que, se punirem seus filhos com “palmadinhas”, o 
Estado, em sua onipotência, poderá irromper em seu lar. O dever ser moral 
se esvai em proveito de uma instância estatal, que passaria a controlar 
ainda mais a vida de cada cidadão, reduzindo drasticamente a liberdade de 
escolha e minando a base mesma da família.
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Aliás, seria essa uma boa razão para um referendo. Que tal as seguintes 
perguntas: “Cabe ao Estado disciplinar as relações entre pais e filhos? 
Cabe ao Estado determinar se palmadas devem ou não ser aplicadas por 
pais aos seus filhos?”

* Fonte: Rosenfield (2006).

** Denis Lerrer Rosenfield é professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Analisando as reportagens, observamos que os dois textos refletem 
posições polarizadas sobre o projeto de lei n. 2.654/03, já aprovado 
pela comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que 
prevê a interdição do castigo físico.

Iencarelli (2006) levanta a questão de que os pais teriam a “posse 
do corpo dos filhos, em lugar da responsabilidade”. Essa distorção, 
segundo a autora, “patrocina a ação desgovernada de mentes patológi-
cas na prática de espancamentos que tanto nos horrorizam”. Logo de 
início, portanto, sabemos o contexto que irá privilegiar sobre o assunto 
“palmadas”: o do abuso físico que os filhos sofrem dentro do lar, porque 
para a autora a “violência é um componente da mente humana que 
a civilização e a cultura vêm tentando reprimir”, aparentemente sem 
sucesso. Diz Iencarelli (2006): “com toda a civilidade que conseguimos, 
a humanidade ainda não é competente diante de seu impulso destru-
tivo: perversões humanas que trazem o prazer de ‘fortes’ sobre ‘fracos’, 
o prazer do exercício da opressão”. Congruente com o seu ponto de 
vista, Iencarelli se coloca a favor da lei anteriormente referida.

Do outro lado está Rosenfield (2006), para quem “talvez estejamos 
diante de uma das maiores excrescências em termos de projeto de 
lei, o que procura proibir que pais punam seus filhos com palmadas”. 
O autor, que se coloca contra a lei referida, alerta que um discurso 
politicamente correto, como o que não permite que os pais batam em 
seus filhos, “embute, por meio de uma lei, o Estado dentro da família, 
tornando-a tributária de uma instância que ‘sabe’ o que é melhor para 
os seus membros”. Um Estado “totalitário”, na visão de Rosenfield.

Segundo os dois artigos, estamos diante de uma humanidade destrutiva 
em seu âmago ou de um Estado totalitário que a tudo veria e controlaria?

Azevedo e Guerra (2001), coordenadoras do Laboratório de Estudos 
da Criança (Lacri), discutem o quão é arraigada na família brasileira a 
“mania de bater” em crianças. Segundo as autoras seria possível dis-
cernir, embora com nuances bastante sutis, as noções de “disciplina” e 
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“castigo”. A primeira indicaria o uso da agressão física por parte de pais 
ou responsáveis com intuito de “ensinar”, existindo aí uma concepção 
preventiva a novos erros; a segunda noção traria a ideia de punição por 
erros e falhas cometidos.

Acreditamos que a naturalização que as agressões físicas têm na socie-
dade contemporânea precisa ser questionada e debatida com um nível 
de complexidade maior do que vem sendo feito. É a negociação entre a 
cultura e a sociedade que delimita se existe algum padrão de agressão 
física que possa continuar a ser admitido como estratégia educativa posi-
tiva. Cabe a nós, profissionais que lidam com crianças e adolescentes, 
e aos cidadãos em geral, nos capacitarmos e nos pronunciarmos nessa 
reavaliação de modos de viver. Compreender melhor como a naturaliza-
ção e a articulação entre violência física familiar, escolar e comunitária se 
potencializam pode nos ajudar a tomar uma atitude contrária à prática 
de agressões físicas em qualquer nível do relacionamento humano.
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Refletindo sobre risco, proteção, 
prevenção e promoção da saúde

Simone Gonçalves de Assis e Joviana Quintes Avanci

O objetivo deste capítulo é refletir sobre os fatores de risco e de prote-
ção à violência, tendo como norte as noções de prevenção à violência 
e de promoção da saúde. Propõe-se que esses caminhos sejam tomados 
como prioritários na agenda dos profissionais e gestores da saúde que 
lidam com o tema.

Apesar de a violência ter estado sempre presente na história da huma-
nidade, ela não é parte inevitável da condição humana. Seres humanos 
aprendem a conviver com a violência desde muito cedo. Da mesma 
forma que aprendem, podem desaprender. Os fatores que contribuem 
para respostas violentas podem ser mudados, a exemplo de complica-
ções como as ligadas à gravidez e ao parto e às doenças infecciosas. Aos 
poucos, eles têm sido evitados e reduzidos em muitos países.

A prevenção da violência é um passo ainda mais recente do que o seu 
reconhecimento pelas pessoas, instituições e sociedades. Órgãos inter-
nacionais têm, em anos recentes, se preocupado em encontrar cami-
nhos para a prevenção.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), há passos importantes 
para a prevenção dos vários tipos de violência (KRUG et al., 2002): criar, 
implementar e monitorar planos de ação nacionais para a prevenção da 
violência, bem como tratados internacionais e leis; aumentar a capa-
cidade de coleta/gestão de dados sobre violência; estimular a pesquisa 
sobre violência – suas causas, consequências e prevenção; promover 
a prevenção primária da violência; fortalecer os serviços de atendi-
mento e apoio às vítimas; ação multissetorial; e promover a igualdade 
de gênero e social, bem como buscar mudanças culturais e sociais que 
apoiem a prevenção da violência.
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A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) (PROGRAMA 
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2015) destaca em 
alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a violência e sua pre-
venção, indicando a necessidade de ação multinacional e multissetorial: 

 k Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres 
e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 
exploração sexual e de outros tipos; 

 k Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, 
forçados e de crianças e mutilações genitais femininas; 

 k Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas 
de mortalidade relacionada, em todos os lugares; 

 k Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de 
violência e tortura contra crianças. 

Outros objetivos como acesso à saúde universal, redução da pobreza 
e da desigualdade, proteção social, educação, saúde mental, dentre 
outros, apoiam a noção de prevenção da violência (PAN AMERICAN 
HEALTH ORGANIZATION, 2017).

Neste capítulo, inicialmente abordamos os fatores de risco em alguns 
grupos sociais mais tradicionalmente vulneráveis. A seguir, apresenta-
mos, de forma mais ampla, mecanismos de prevenção à violência e de 
promoção da saúde que necessitam ser implementados e fortalecidos 
na prática em saúde. Damos ao enfoque da prevenção à violência e da 
promoção da saúde um caráter prioritário, considerando sua relevância 
no delineamento de políticas públicas e os resultados bem-sucedidos e 
de larga escala que são atingidos quando se toma como norte a preven-
ção e a promoção de saúde, e a qualidade de vida.

Breve histórico do conceito de risco

O conceito de risco vem mudando consideravelmente na época moderna. 
Inicialmente era tido como sinônimo de perigo, contingência e azar.  
Ao longo da modernidade, passou a envolver a avaliação calculada de 
algum investimento em relação a possíveis ganhos ou perdas (na área de 
seguro, nos jogos de azar).

Para as ciências sociais ligadas à saúde, o risco pode ser mais bem 
entendido como um conceito instituído histórica e culturalmente. Entram 
em cena os valores imaginários e subjetivos, impossíveis de serem 
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descartados quando se tenta entender por que alguém decide enfrentar 
um risco ou não. Recentemente, sociólogos e antropólogos vêm dando 
prioridade à discussão da noção de viver arriscadamente como parte do 
sentido de aventura e prazer. A tendência à busca de sentido da vida na 
emoção e adrenalina é uma característica da atualidade, da dita sociedade 
de risco. Podemos dizer que a ideia de risco e o seu enfrentamento sempre 
fizeram parte da vida, constituindo-se em essência da existência humana.

Na área da saúde, esse aspecto subjetivo não tem tido enfoque prioritário. 
Tradicionalmente, o risco é concebido como um correspondente 
epidemiológico do conceito matemático de probabilidade, podendo 
ser definido como a probabilidade de um membro de uma população 
específica desenvolver uma dada doença em certo período, conforme 
apresentado no Capítulo 5. No nosso caso, podemos dizer que significa a 
probabilidade de se ter determinado atributo que facilita se tornar vítima 
ou agente de violência, em um período determinado. Por estarmos falando 
de probabilidade, temos que ter clareza que estamos indicando a chance 
de surgirem alguns comportamentos, em vez de estarmos afirmando esse 
fato (CONSTANTINO, 2006).

4.1 Fatores de risco às diversas formas  
de violência
Os fatores de risco à violência têm sido temas de textos científicos há 
algumas décadas.

Apresentamos a seguir os fatores de risco para alguns grupos etários 
ou de maior vulnerabilidade, a partir de uma abordagem ecológica que 
considera as interações que ocorrem entre diversos sistemas, hierar-
quicamente dispostos: indivíduo, relacionamento, comunidade e socie-
dade. Nesse enfoque, valem mais as interações entre os níveis do que o 
poder de um fator isolado para provocar o comportamento violento ou 
a vulnerabilidade à vitimização.

Para refletir

A partir de sua experiência, procure relacionar os fatores de risco  
à violência.

Uma interessante revisão 
sobre o assunto pode ser 
vista no Relatório Mundial 
sobre Violência e Saúde, da 
Organização Mundial da 
Saúde, 2002, organizado por 
Krug E. G. et al.
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4.1.1 Criança e adolescente
Na violência contra a criança e o adolescente, por parte dos pais e de 
outros responsáveis, vários estudos indicam que crianças mais novas 
sofrem mais agressões físicas fatais e não fatais e, dentre elas, os meni-
nos. As meninas correm mais risco em relação ao infanticídio, ao abuso 
sexual, à negligência educacional e nutricional, e à prostituição forçada. 
Quanto à estrutura e aos recursos familiares, pais/mães jovens, soltei-
ros, pobres, desempregados e com nível educacional inferior ao de seus 
parceiros que não cometem violência têm mais risco de usar a violência 
contra seus filhos. Ambientes familiares instáveis e com muitas crianças 
(quatro ou mais) são também muito vulneráveis. Pais com baixa autoes-
tima, controle deficiente de seus impulsos, problemas de saúde mental 
e comportamentos antissociais estão mais sujeitos a praticar abuso físico 
contra seus filhos; eles também apresentam dificuldade para lidar com o 
estresse, para buscar sistemas de apoio social, bem como tendem a apre-
sentar comportamento irritadiço e perturbações ao estado de humor e 
atitudes de seus filhos, sendo mais controladores e hostis. Um outro 
fator importante sugerido é o maior risco de pais que foram maltratados 
na infância fazerem o mesmo com seus filhos. A violência perpetrada 
por parceiros íntimos também é muito associada à violência contra os 
filhos, criando um lar onde as agressões e violências tornam-se forma 
privilegiada de resolução de conflitos. Outras características parentais – 
como o abuso de substâncias, o estresse e o isolamento social, às vezes 
oriundas da mudança de emprego, perda de renda, problemas de saúde 
ou outros aspectos do ambiente familiar – podem aumentar o nível de 
conflito em casa e afetar a habilidade dos membros em lidar com esses 
conflitos e encontrar apoio (KRUG et al., 2002).

Quanto aos fatores comunitários, elevados níveis de desemprego, con-
centração de pobreza e elevados níveis de rotatividade populacional 
aumentam o risco de maus-tratos às crianças e aos adolescentes. A 
pobreza afeta a população infantojuvenil por meio de seu impacto no 
comportamento parental e na deterioração de infraestruturas físicas e 
sociais da comunidade. Outros fatores culturais e sociais – como nor-
mas culturais que circundam os papéis do casal, das relações entre pais 
e filhos e a privacidade da família; as políticas infantis e familiares; as 
frágeis fontes de proteção social para as crianças e famílias e receptivi-
dade do sistema criminal – também podem afetar a capacidade parental 
em relação aos cuidados com os filhos (KRUG et al., 2002).
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4.1.2 Jovens e infrações
Para a violência juvenil, os fatores individuais de risco são as lesões e 
complicações associadas à gravidez e ao parto, o que poderia produ-
zir danos neurológicos que facilitariam a ocorrência de violência. No 
entanto, nessas complicações gestacionais, o prognóstico de risco da 
violência ocorre, apenas ou principalmente, quando tais problemas se 
combinam com outros, típicos do meio em que a criança vive. Entre 
os fatores relacionados à personalidade e ao comportamento estão: 
hiperatividade, impulsividade, controle comportamental deficiente e 
problemas de atenção. Os baixos níveis de desempenho escolar têm 
sido também associados à violência juvenil. Fatores associados às rela-
ções interpessoais dos jovens com sua família, amigos e colegas também 
podem afetar muito o comportamento agressivo e violento, e podem 
moldar os traços de personalidade. Na família, também contribuem o 
monitoramento e a supervisão deficiente dos pais, e o uso de punições 
físicas severas para disciplinar as crianças, os conflitos familiares e a 
ligação afetiva deficiente entre os pais e as crianças. E mais: o grande 
número de crianças na família, mãe muito jovem e o baixo nível de 
coesão familiar. A estrutura familiar com a presença de apenas um dos 
pais na família é um fator importante, pois, nessas situações, as restri-
ções de acesso a apoio e recursos econômicos deficientes podem ser as 
causas de violências futuras (KRUG et al., 2002).

Expandindo as relações, o fato de ter amigos infratores está associado 
à violência nas pessoas jovens. Na vida da comunidade, meninos de 
áreas urbanas e aqueles que moram em bairros com elevados índices 
de criminalidade têm maior probabilidade de se envolver em compor-
tamentos violentos do que os que vivem em outro local. A presença de 
gangues, armas e drogas em um lugar também é uma mistura potente.

A ausência de regras, normas, obrigações e confiança nas relações 
sociais e instituições tende a propiciar baixo desempenho escolar e 
levar a uma maior probabilidade de abandono de objetivos, provocando 
a violência juvenil. As rápidas mudanças demográficas na população 
jovem, a modernização, emigração, urbanização e políticas sociais em 
transformação têm sido vinculadas ao aumento desse tipo de violência 
na população jovem, além da má distribuição de renda e da qualidade 
dos governos nacional e local, sua estrutura legal e políticas de proteção 
social à população. Nas influências culturais, as normas e os valores de 
resolução de conflitos e de respostas às mudanças de uma sociedade 
influem no comportamento violento, assim como a sua propagação 
pela mídia (KRUG et al., 2002).
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4.1.3 Homens e mulheres
No que se refere à violência perpetrada por parceiros íntimos, ainda é 
limitada a informação sobre quais fatores se destacam no risco a essa 
forma de violência. No Quadro 1, é apresentado um resumo de fato-
res que são colocados como risco à violência do homem contra a sua 
parceira, havendo um desconhecimento de estudos que investiguem 
os fatores que elevariam a violência da mulher contra o homem. As 
informações expostas devem ser vistas como não conclusivas (KRUG 
et al., 2002).

Quadro 1 – Fatores associados ao risco de um homem cometer violência contra a parceira

Fatores individuais Fatores relacionais Fatores comunitários Fatores sociais

Pouca idade Conflito no casamento Fracas sanções comunitárias  
à violência doméstica

Normas tradicionais de gênero

Excesso de bebida Instabilidade  
no casamento

Pobreza Normas sociais que apoiam  
a violência

Depressão Domínio masculino  
na família

Baixo capital social 
(estabelecimento de regras, 
normas, obrigações, reciprocidade 
e confiança nas relações sociais  
e institucionais)

Transtorno de personalidade 
(comportamento 
dependente, antissocial  
ou agressivo)

Estresse econômico

Baixo rendimento acadêmico Vida familiar precária

Baixa renda

Ter testemunhado ou vivido 
a violência quando criança

Fonte: Adaptado do Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (KRUG et al., 2002).

Na violência sexual dos homens contra as mulheres, outros fatores de 
risco entram em cena (Quadro 2).

Quadro 2 – Fatores que aumentam o risco de o homem cometer estupro

Fatores individuais Fatores relacionais Fatores comunitários Fatores sociais

Uso de álcool e drogas Colegas sexualmente 
agressivos e delinquentes

Pobreza (resultando em crise 
da identidade masculina)

Normas sociais que apoiam a 
violência sexual

Fantasias de coação sexual e 
outras atitudes que apoiam a 
violência sexual

Ambiente familiar 
caracterizado pela violência 
física e poucos recursos

Falta de oportunidade  
de emprego

Normas sociais que apoiam a 
superioridade masculina e o 
direito sexual
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Quadro 2 – Fatores que aumentam o risco de o homem cometer estupro (cont.)

Fatores individuais Fatores relacionais Fatores comunitários Fatores sociais

Tendências impulsivas  
e antissociais

Forte ambiente familiar ou 
relacionamento patriarcal

Falta de apoio institucional pela 
polícia e pelo sistema judiciário

Leis e políticas fracas 
relacionadas à violência sexual 
e à igualdade de gênero

Preferência por sexo impessoal Ambiente familiar sem  
apoio emocional

Tolerância em relação  
à agressão sexual

Altos níveis de crimes e de 
outras formas de violência

Fonte: Reproduzido do Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (KRUG et al., 2002).

Pouco se sabe a respeito de fatores de risco para a violência sobre 
homens – nas relações entre parceiros sexuais e nas relações entre par-
ceiros íntimos do mesmo sexo – seja ela física, psicológica ou sexual.

Para refletir

Você pode exemplificar fatores de risco de violência para os homens no 
dia a dia do seu serviço?

4.1.4 Idoso
No que se refere à violência contra o idoso, há controvérsias quanto 
ao nível de debilidade cognitiva e física daqueles que são vítimas de 
abuso, assim como o gênero mais vulnerável. Um importante fator de 
risco é a natureza do relacionamento anterior entre a pessoa que cuida 
e o idoso. A combinação entre estresse, relacionamento do cuidador 
com o idoso, comportamento violento e agressividade por parte de 
quem recebe os cuidados, e ainda a depressão de quem cuida é um 
“gatilho” para a violência contra a pessoa idosa. Os agressores são mais 
propensos a distúrbio de personalidade, a problemas de alcoolismo e a 
dificuldades financeiras.

O fator comunitário de isolamento social é bastante significativo nessa 
forma de violência, podendo ser tanto a causa como a consequência 
do abuso. Normas culturais e tradições, como discriminação etária, 
sexual e a cultura de violência, desempenham um papel subjacente 
importante. Os idosos frequentemente são retratados como frágeis e 
dependentes, e como menos dignos de receber recursos governamen-
tais ou até mesmo cuidados da família. Estudos realizados na China 
e na Europa Oriental apontam outros fatores de risco: alto índice de 
desemprego, falta de estabilidade e segurança social, agressividade dos 
jovens contra os idosos e a reestruturação ou a falta de redes básicas de 
apoio para essa população.
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4.1.5 Populações
A violência coletiva se deve a alguns outros fatores de risco:

1. Fatores políticos: ausência de processos democráticos e 
desigualdade de acesso ao poder (seja por área geográfica, classe 
social, religião, raça ou etnia).

2. Fatores econômicos: distribuição e acesso excessivamente desigual 
a recursos (particularmente de saúde e educação), controle dos 
recursos naturais mais importantes, controle de produção ou tráfico 
de drogas.

3. Fatores sociais e da comunidade: desigualdade entre grupos, 
acirramento do fanatismo de grupo em alguns aspectos (étnicos, 
nacionais ou religiosos), disponibilidade fácil de armas e outros 
armamentos de pequeno porte.

4. Fatores demográficos: rápida mudança demográfica.

Para refletir

No dia a dia do seu serviço, independentemente do grupo vitimado pela 
violência, quais dos fatores de risco apresentados parecem exercer mais 
influência para que ocorra violência?

4.2 Enfocando a prevenção à violência e a 
promoção da saúde
Por muitos anos, o enfoque do combate e da redução do risco no enfren-
tamento da violência e das doenças foi estratégia adotada nos estudos 
e nas políticas públicas mundiais. Não obstante, mais recentemente, a 
abordagem da prevenção aos problemas e da promoção da saúde vem 
chamando atenção dos estudiosos e profissionais da saúde para a neces-
sidade de fortalecer os fatores de proteção dos indivíduos, das famílias, 
de instituições sociais e da sociedade. Esses fatores, quando presentes, 
contrabalançariam os efeitos negativos advindos dos fatores de risco, 
reduzindo-os ou extinguindo-os. Essa abordagem de promoção da 
saúde tem sido muito utilizada na área de prevenção e enfrentamento 
da violência.

Violência coletiva é aquela 
identificada pelos conflitos 
violentos entre nações e grupos, 
estupro como arma de guerra, 
movimentos de grandes grupos de 
pessoas desalojadas, guerras entre 
gangues e vandalismo de massas.

Prevenir a violência significa, 
por meio de uma providência 
precoce, antecipar, evitar ou tornar 
impossível que esse fenômeno 
aconteça.
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Figura 1 – Prevenção à violência e promoção da saúde

Fatores de 
proteção

Fatores de risco

Pensar na prevenção das situações de violência parece um alvo difícil e 
supérfluo, quando nos deparamos com situações muito graves.

O conceito de prevenção teve grande impacto na área da saúde desde os 
anos 50 do século passado. Leavell e Clarck (1976) concebiam que os obje-
tivos finais de toda atividade de saúde seriam a promoção da saúde, a pre-
venção das doenças e o prolongamento da vida. Suas ideias permanecem 
importantes, embora evoluções tenham surgido nas décadas seguintes.

Ela tem como alcance a população em geral. Campanhas de mídia sobre 
a interrupção da violência contra a mulher são um exemplo de preven-
ção realizada para mudar a cultura da população, que admite a agressão 
como forma de relacionamento.

Logo, sistemas assistenciais e redes de apoio social e comunitário são cru-
ciais para a identificação de casos e de populações sob risco de violência.

A prevenção primária se destina a evitar que a violência surja, atuando 
sobre os fatores que contribuem para sua ocorrência e sobre os agentes 
dela em tempo anterior à ação violenta.

A prevenção secundária se realiza quando a violência já ocorreu. 
Significa respostas mais imediatas à violência, enfocando a capacidade de 
diagnóstico, o tratamento precoce e a limitação da invalidez. 

A prevenção terciária compõe-se de respostas mais a longo prazo, 
visando intervir, controlar e tratar os casos reconhecidos, buscando reduzir 
os efeitos, as sequelas e os traumas; prevenir a instalação da violência 
crônica e promover a reintegração dos indivíduos.
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A prevenção à violência traz uma particularidade significativa em rela-
ção a outras áreas da saúde: as medidas de prevenção secundárias e 
terciárias são indicadas não apenas para as vítimas, mas também para 
os perpetradores da violência (KRUG et al., 2002). Isso porque a área 
da saúde tradicionalmente enfatiza a capacidade de reabilitação e recu-
peração, muito mais do que a justiça e a segurança pública, estas mais 
voltadas às medidas de controle e repressão à violência. A proposta de 
prevenção da violência aqui abordada está ancorada em uma concepção 
de saúde que contempla a dinâmica integralidade biológica, psicológica 
e social dos seres humanos.

Para refletir

Ações preventivas de enfrentamento à violência são desenvolvidas no 
serviço no qual você está inserido?

Em caso positivo, você consegue identificar em qual nível de prevenção 
as ações estão mais assentadas?

A noção de promoção da saúde está muito próxima à ideia de preven-
ção à violência, porém vai além. Medidas de promoção da saúde são 
consideradas muito eficazes para a redução de diversas formas de vio-
lência social, grupal e individual. A promoção da saúde foi inicialmente 
aventada, ainda no século XIX, por sanitaristas europeus que conside-
raram as causas sociais, econômicas e físicas das epidemias e elegeram 
como estratégias de ação: prosperidade, educação e liberdade para a 
população. Posteriormente adotaram uma versão biomédica centrada 
no indivíduo, com projeção para a família ou grupos próximos, e nas 
últimas três décadas essas ações tomaram direção radicalmente diferen-
ciada, englobando medidas sobre o ambiente físico e os estilos de vida 
(BUSS, 2000).

Difundiu-se um novo movimento de saúde pública no mundo, que 
visou dotar a população dos meios necessários para assumir melhor 
controle sobre sua própria saúde. Portanto, deixou-se de apenas pre-
venir os agravos à saúde (como a violência) e passou-se a promover 
a saúde integrada ao ambiente e à sociedade na qual está inserida. 
Promovendo saúde para populações se faz a melhor das prevenções 
(FERRAZ, 1994).

A promoção da saúde é uma ação intersetorial. Baseia-se no fortaleci-
mento de fatores protetores para evitar ou controlar os riscos, estimular 
capacidades, o exercício do autocuidado e da ajuda mútua. Requer que 
os indivíduos, as famílias, os grupos e a sociedade se responsabilizem e 
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se comprometam em adotar um estilo de vida saudável, um compor-
tamento de responsabilidade e cuidado mútuo entre si e com o meio 
ambiente. Precisa de requisitos como: paz, educação, habitação, alimen-
tação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e 
equidade. Pressupõe cinco campos de ação: a elaboração/implementa-
ção de políticas públicas saudáveis; a criação de ambientes favoráveis 
à saúde; o reforço da ação comunitária (empoderamento comunitário); 
o desenvolvimento de habilidades pessoais (empoderamento dos indi-
víduos pela aquisição de conhecimentos associada ao poder político); a 
reorientação do sistema de saúde (BUSS, 2000).

Não se pode conceber que promoção da saúde signifique delegar apenas 
à população o cuidado com sua própria qualidade de vida, isentando o 
Estado de uma atuação firme e protetora. É necessário aliar

atividades, processos e recursos, de ordem institucional, gover-
namental ou da cidadania, orientados a propiciar a melhoria das 
condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais, que fa-
voreçam o desenvolvimento de estratégias que permitam à po-
pulação maior controle sobre sua saúde e suas condições de vida, 
nos níveis individual e coletivo (GUTIERREZ, 1997).

Em 1996, o Ministro do Canadá, Jack Epp (LALONDE, 1996), com 
base na 1a Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (1986), 
relatou três desafios para alcançar “saúde para todos”: reduzir as desi-
gualdades, incrementar o esforço preventivo e fortalecer a capacidade 
das pessoas no enfrentamento dos problemas da saúde (que incluem 
a violência). Para tanto, enfatizou os seguintes mecanismos: (1) auto-
cuidado (decisões e ações que o indivíduo toma em benefício de sua 
saúde), (2) ajuda mútua, (3) ambientes saudáveis (criação de condições 
e entornos favoráveis à saúde). 

Em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS), concebida na perspectiva de operar transversalmente, pro-
duzindo uma rede de corresponsabilidade pela melhoria da qualidade 
de vida, reconhecendo a importância dos condicionantes e determi-
nantes sociais da saúde no processo saúde-doença, contribuindo com 
a mudança do modelo de atenção do SUS e incorporando a promoção 
da saúde.

A partir de então, dentre as ações que passaram a ser estimuladas e 
financiadas pelo Ministério da Saúde estão a implementação de núcleos 
de prevenção de violência e a vigilância e prevenção de lesões e mortes 
no trânsito, com foco na cultura da paz e redução da morbimortalidade 
por trânsito. 

Empoderamento significa o 
aumento do poder e da autonomia 
pessoal e coletiva de indivíduos 
e grupos sociais nas relações 
interpessoais e institucionais, 
principalmente daqueles 
submetidos a relações de opressão, 
discriminação e dominação social 
(VASCONCELOS, 2004).

Sobre promoção da saúde, 
leia o texto da Política 
Nacional de Promoção da 
Saúde, publicado na Portaria 
n. 687, de 30 de março de 
2006, do Ministério da Saúde.

Leia também o texto 
“Promoção da saúde e 
qualidade de vida”, de Paulo 
Marchiori Buss, em Ciência 
& Saúde, Rio de Janeiro, 
v. 5, 2000, disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/csc/
v5n1/7087.pdf
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Desde a implantação da PNPS, ações intersetoriais de prevenção de vio-
lência solidificaram-se por meio de marcos legais, como: Plano de Ação 
para o Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa, em 2005; 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em 2006; Lei 
Maria da Penha, em 2006; Política Nacional de Saúde Integral da Popu-
lação Negra, em 2009; Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), em 2008; Política de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher; Linha de Cuidado para a Atenção 
à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Vio-
lências, em 2010, entre outros. Dentre as ações no território, há que se 
destacar a Rede Nacional de Prevenção das Violências e Promoção da 
Saúde, que conta com rede capilarizada que potencializa a identificação 
e a notificação das violências no território, atuando de forma integrada 
com as ações intersetoriais na rede de atenção e de proteção às vítimas 
de violências (BRASIL, 2013; MALTA et al., 2016). Cabe ainda referir 
a existência do Programa Saúde na Escola (PSE), que é uma política 
intersetorial do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, ins-
tituído em 2007.

Instituída em 2004, por meio da Portaria GM/MS n. 936, de 18 de maio 
de 2004, as principais atribuições da Rede Nacional de Prevenção das 
Violências e Promoção da Saúde e Cultura de Paz são: qualificação da 
gestão para o trabalho de prevenção de violências e promoção da saúde e 
de cultura de paz; qualificação e articulação da rede de atenção integral às 
pessoas em situação de violências; desenvolvimento de ações de promoção 
da saúde e prevenção de violências para grupos populacionais vulneráveis 
visando à atuação nos determinantes sociais e na autodeterminação 
dos sujeitos; garantia da implantação/implementação da notificação de 
violências interpessoais e autoprovocadas; promoção e participação de 
políticas e ações intersetoriais e de redes sociais que tenham como objetivo 
a prevenção de violências e promoção da saúde e da cultura de paz.

Para refletir

Pense sobre a importância dos mecanismos de promoção da saúde no 
enfrentamento da violência.

Pensar no conceito de resiliência é importante quando se fala de 
prevenção da violência e promoção da saúde. Significa a capacidade 
de resistir às adversidades e ter força necessária para alcançar saúde 
mental durante a vida (TROMBETA; GUZZO, 2002; YUNES, 2001). 
É um conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que possibilita o 
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desenvolvimento de uma vida sadia, mesmo vivendo em um ambiente 
não sadio. Surge da contínua interação entre os atributos do indivíduo 
e seu ambiente familiar, social e cultural (RUTTER, 1992).

Inicialmente foi compreendida como uma capacidade singular de os 
indivíduos superarem os fatores de risco aos quais são expostos, desen-
volvendo comportamentos adaptativos e adequados. Recentemente o 
conceito incorporou grupos e coletividades como unidades também 
passíveis de resiliência. Para que a resiliência se fortaleça em um indi-
víduo ou em uma comunidade, é essencial que existam fatores proteto-
res, modificando, melhorando ou alterando a resposta à violência. Esses 
mecanismos de proteção podem ser tanto recursos ambientais – como 
o apoio social oferecido pela comunidade –, quanto forças pessoais de 
adaptação a contextos adversos – como saúde física, temperamento, 
autoestima e autoconfiança.

Pensar em promoção da saúde e em resiliência transfere o foco da ação 
dos fatores de risco para os protetores. Significa a mobilização de indi-
víduos, instituições, comunidades e da sociedade em geral, condição 
essencial para um enfrentamento compartilhado de responsabilidades 
e deveres ao encarar a violência (ASSIS; PESCE; AVANCI, 2006). Nessa 
mesma linha de ação, as Nações Unidas, junto ao governo brasileiro, 
propuseram metas para o período 2007-2011. Dentre as cinco metas 
estabelecidas para o país, ressalta-se a redução da vulnerabilidade da 
população à violência.

O desenvolvimento de capacidades se destaca como estratégia a ser uti-
lizada para reduzir a vulnerabilidade das pessoas em relação a todas as 
formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus 
direitos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2005). Com o desen-
volvimento de capacidades individuais e institucionais, desestimula-se 
a cristalização da situação de vítima e estimula-se o protagonismo das 
pessoas/instituições vulneráveis à violência, tornando-as agentes pro-
ponentes, participantes, monitoradores e avaliadores do contexto social 
em que vivem. Outro conceito similar utilizado na promoção da saúde 
é o de empoderamento de pessoas, grupos ou comunidades.

Programas de prevenção em nível global

A prevenção da violência contra mulheres, crianças e adolescentes 
corresponde a áreas onde houve maior investimento de prevenção em 
nível global. Programas de prevenção mais utilizados no mundo focam em:

Para saber um pouco mais 
sobre resiliência entre 
crianças e adolescentes, leia 
o texto “Resiliência: a ênfase 
nos fatores positivos”, de 
Simone Gonçalves de Assis, 
Renata Pereira Pesce e Raquel 
O. Carvalhaes, publicado 
no livro Violência faz mal à 
saúde, em 2004.

Desenvolvimento de 
capacidades é a habilidade 
das pessoas e instituições e das 
sociedades para desempenhar 
funções, resolver problemas e 
estabelecer e alcançar objetivos. 
Significa o ponto de partida 
fundamental para melhorar a vida 
das pessoas. É algo que acontece 
a longo prazo e por meio de três 
níveis sobrepostos: (a) individual, 
permitindo que indivíduos 
embarquem em um processo 
de contínuo aprendizado; (b) 
institucional, a partir das iniciativas 
locais existentes e estabelecendo 
organizações viáveis; (c) societal, 
fomentando grandes mudanças 
sociais e sistemas que permitam 
aos indivíduos e às instituições 
promover uma transformação 
para o desenvolvimento 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 2005, p. 15).
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• desenvolvimento de relacionamentos seguros, estáveis   e estimulantes 
entre as crianças e seus pais e cuidadores por meio de programas de 
treinamento dos pais e pais e filhos;

• desenvolvimento de habilidades para a vida em crianças e adolescentes: 
programas de enriquecimento pré-escolar e programas de 
desenvolvimento social; 

• redução da disponibilidade e do uso prejudicial do álcool: regular as 
vendas de álcool, aumentar os preços do álcool, intervenções para os 
bebedores problemáticos e melhorar os ambientes de consumo; 

• redução do acesso a armas, facas e pesticidas: políticas restritivas de 
licenciamento e compra de armas de fogo, proibição de porte de armas de 
fogo em público e políticas de restrição ou proibição de substâncias tóxicas; 

• promoção da igualdade de gênero para prevenir a violência contra as 
mulheres: programas baseados na escola para abordar normas e atitudes 
de gênero, microfinanças combinadas com treinamento de equidade de 
gênero e intervenções de habilidades de vida; 

• mudança de normas culturais e sociais que apoiam a violência: 
marketing social para modificar normas sociais;

• identificação de vítimas, programas de cuidados e apoio: triagem e 
encaminhamento, programas de apoio à defesa de direitos, intervenções 
psicossociais e ordens de proteção (KRUG et al., 2002).

O site Violence Info da OMS apresenta uma plataforma de conhecimento global 
para a prevenção da violência com muitas informações sobre o assunto e uma 
breve descrição de muitos programas de prevenção no mundo. 

4.3 Prevenindo a violência por meio  
da proteção
Durante toda a vida, desde a gestação, há fatores que funcionam como 
uma espécie de muro de contenção, por meio do qual as pessoas se tornam 
mais protegidas às situações difíceis da vida, como é o caso da violência. A 
esses fatores chamamos de proteção; alguns são próprios da pessoa e outros 
são oferecidos pelo meio social. Podemos identificar três tipos principais:

 k proteção individual: gênero, status socioeconômico, idade, 
características pessoais, como autoestima, autonomia, autocontrole, 
temperamento flexível e afetuoso, entre outros;

 k proteção familiar: apoio, bom relacionamento, saúde mental dos 
pais, entre outros;
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 k proteção social: apoio e bom relacionamento em escola, trabalho, 
instituições, entre outros.

Esses fatores não acontecem isoladamente; quanto mais sintonia hou-
ver entre eles, maior a chance de a pessoa estar protegida. Trabalhar 
esses fatores de proteção como estratégias de prevenção da violência é 
um caminho bastante promissor e eficaz, mesmo que em longo prazo. 
Eles são importantes porque enfraquecem e minimizam as consequên-
cias provocadas pelas situações de risco, como a violência. Abordare-
mos a seguir esses fatores protetores e promotores de resiliência que 
conduzem à defesa da vida e da cidadania, e que estão nas raízes de 
programas preventivos eficazes.

Toda a sociedade, em diferentes grupos sociais e em distintas faixas etá-
rias, necessita que os fatores de proteção estejam presentes e ativos nas 
práticas dos serviços e nos relacionamentos entre as pessoas, sejam elas 
bebês, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, trabalhado-
res, negros, indígenas ou idosos. Alguns desses grupos, historicamente, 
estão mais vulneráveis à violência, necessitando de medidas preventi-
vas mais imediatas, efetivas e duradouras.

4.3.1 O bebê e a criança
O bebê – ainda no ventre e até o seu nascimento – recebe estímulos de 
sua mãe biológica. Nesse momento, inicia-se uma ligação afetiva vital. 
Quanto mais afeto e segurança nessa fase da vida, mais ele estará forta-
lecido e protegido. Como forma de apoio e suporte, o acompanhamento 
do bebê no pré-natal e da saúde materno-infantil pelo profissional da 
saúde é um recurso protetor importante (CYRULNIK, 2004).

A partir do nascimento, outros fatores de proteção entram em cena, 
já que há uma ampliação das interações e estimulações. Na infância, a 
maior parte dos fatores que protegem está na família, instituição res-
ponsável pelo desenvolvimento inicial das capacidades individuais da 
criança. Consciência, autoestima, sentimento de confiança (em si e no 
mundo), autonomia, aprendizado dos limites e potencial de resiliência 
começam a ser estruturados nessa fase. O cuidado caloroso, afetuoso e 
respeitoso dado à criança é um privilegiado fator protetor que desen-
volve essas características primárias do ser humano.

A existência de entorno afetivo e material é aspecto determinante para 
proteger uma criança que enfrenta violência de sofrer consequências 
mais graves e duradouras. É claro que a família precisa apresentar 
condições sociais mínimas para proporcionar o ambiente acolhedor e 
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seguro necessário ao desenvolvimento infantil. Aí se manifesta clara-
mente o papel dos governos no oferecimento de condições dignas de 
vida à população. Programas de prevenção à violência, com foco nos 
fatores protetores, são necessários para fortalecer as famílias de modo 
que elas proporcionem um ambiente acolhedor e protetor, estimulando 
essas capacidades em seus filhos.

O apoio social adequado às mães se reflete em uma resposta mais posi-
tiva às solicitações da criança e em maior afetividade.

O grupo de amigos, com um sentimento de pertencimento, também pode 
funcionar como proteção para crianças um pouco mais velhas. Também 
a escola é capaz de proteger a criança e o adolescente. A escola pode:

 k estimular a autoconfiança, oferecendo oportunidades para que o 
aluno perceba suas possibilidades;

 k incitar habilidades de negociação, de pensamento crítico, de tomada 
de decisões, de identificação;

 k estimular a elaboração de formas de lidar com sentimentos como raiva 
e inferioridade; a antecipação das consequências dos comportamentos 
agressivos; a redução dos preconceitos; a busca de formas alternativas 
e não violentas de resolução de conflitos, e o julgamento moral.

A comunidade, embora algumas vezes fragilizada, oferece proteção às 
suas crianças quando proporciona serviços públicos como educação, 
saúde, segurança e habitação. Nessa fase da vida, as atuações de pre-
venção da violência com ênfase nos fatores protetores demonstram ter 
os melhores resultados na prevenção à violência juvenil.

4.3.2 O adolescente e o jovem
Priorizar a adolescência e a juventude como foco das ações preventivas é 
uma medida que vem sendo tomada em vários países, pois nesse grupo 
etário está a maioria das vítimas e dos autores dos crimes e da violência. 
A relevância do tema é tão grande que vários governos vêm tomando o 
enfrentamento à violência juvenil como foco prioritário de ação.

Alguns fatores protegem adolescentes de assumirem comportamentos 
infracionais e violentos, e por isso precisariam ser estimulados (ASSIS; 
AVANCI, 2004; UNITED STATES, 2001):

 k atitudes de intolerância diante de infrações e violência, 
comportamentos geralmente aprendidos dos pais e outros adultos 
significativos (adoção de valores e normas sociais);
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 k projeto de vida baseado em sonhos e metas;

 k compreensão das consequências dos próprios atos;

 k bom envolvimento na escola (acadêmico e relacional);

 k envolvimento em atividades de lazer educativas (artísticas, esportivas);

 k relações afetuosas e seguras com adultos;

 k supervisão familiar;

 k mais elevada inteligência, correlacionada a curiosidade, criatividade 
e rendimento escolar;

 k envolvimento com amigos que também têm intolerância aos 
comportamentos infracionais e violentos;

 k religiosidade;

 k existência de adulto significativo para contrabalançar os conflitos 
com os pais, frequentes nessa fase da vida.

Atuar protegendo as escolas é também fundamental, se a prioridade for 
a melhoria de relacionamento entre alunos e entre alunos e professo-
res, tendo como base a ética e a cidadania, conceitos fundamentados 
em aprendizado de limites, resolução de conflitos, aumento da compe-
tência e modificação de comportamentos.

4.3.3 O adulto
Na fase adulta, os fatores de proteção são ampliados. Os afetos alcan-
çam maior desenvolvimento e demandam o estabelecimento de novos 
núcleos familiares. A intimidade afetiva com o parceiro ou a parceira e 
filhos é uma fonte protetora importante. A competência e a satisfação 
com o trabalho fortalecem a autoconfiança e a autoestima, oferecendo 
proteção. Alguns fatores de proteção se mantêm importantes na fase 
adulta e outros são incluídos:

 k apoio e suporte social – poder contar com pessoas e instituições que 
ofereçam afeto e apoio;

 k perseverança para enfrentar as dificuldades – mesmo quando o planejado 
não deu certo – e para continuar tentando, apesar dos obstáculos;

 k cultivo da satisfação com a vida e da autoestima elevada;

 k conquista, satisfação e sucesso no trabalho;

 k opção por estratégias mais ativas de enfrentamento dos problemas, 
buscando ajuda de outras pessoas e de profissionais especializados 
para apoiá-los na reflexão ou na resolução dos conflitos;
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 k capacidade de sustentar a si mesmo e à sua família; 

 k ter família ou relacionamentos afetivos estáveis.

O empoderamento, a conscientização dos direitos humanos, a resolução 
de conflitos, a aquisição de autonomia sobre a própria vida e a forma-
ção de identidade masculina e feminina cidadã são alguns dos fatores 
protetores estratégicos importantes nesse período da vida. Perspectivas 
diferenciadas de gênero, com o privilégio de um enfoque relacional 
específico para homens e mulheres, precisam ser focalizadas em redes 
de proteção e prevenção.

Estratégias de prevenção devem também atentar para particularidades 
como raça/etnia e inserção profissional, outros importantes focos de 
atuação preventiva. Podemos dizer que, para os trabalhadores, uma 
carga horária de trabalho não exaustiva; a qualificação profissional por 
meio de educação ou capacitação profissional; o aumento das opor-
tunidades de emprego/trabalho são alguns dos fatores apontados em 
programas de prevenção direcionados principalmente a comunidades 
e grupos com poucas oportunidades. O cumprimento de normas legais 
que coíbam a intimidação e a agressividade nos locais de trabalho são 
metas possíveis de serem absorvidas em programas de prevenção. A vio-
lência física e o assédio sexual também podem ser minimizados em um 
ambiente que promova o respeito às diferenças e a igualdade de direitos.

Em relação aos negros, vale destacar a prioridade do recorte racial/
étnico em todas as ações de atenção às pessoas em situação de violên-
cia, potencializando o fortalecimento da etnicidade do ponto de vista 
do fortalecimento pessoal e coletivo para o enfrentamento do racismo 
com a preocupação de garantia da autoestima para a manutenção da 
saúde mental (OLIVEIRA, 2003). A proteção a pessoas afrodescenden-
tes cabe na redefinição dos horizontes de igualdade de oportunidades 
de condições e de resultados, fazendo dispor, entre outros, de políticas 
explícitas de inclusão racial.

4.3.4 O idoso
Os fatores de proteção da pessoa idosa acompanham a ideia de enve-
lhecimento ativo, pela experiência positiva de longevidade com pre-
servação das capacidades e do potencial de desenvolvimento (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2002). Converge no horizonte de melhoria 
da saúde e da qualidade de vida do idoso, com foco em mudanças com-
portamentais/práticas de saúde e em dimensões subjetivas e sociais do 
bem-estar. Nessa fase, é preciso estimular o controle sobre a vida, enfa-
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tizando dimensões do autocuidado, da competência e do sentimento de 
integridade. Destaque também ao desenvolvimento da espiritualidade 
e da presença de apoio e suporte social. E ao revigoramento pela boa 
condição física e capacidade para lidar com os problemas. Promover a 
cidadania do idoso é um fator protetor fundamental, cabendo ao Estado 
regulamentar e garantir o espaço social reservado a eles.

Para refletir

É possível potencializar fatores de proteção para a clientela atendida por você?

Que fatores de proteção poderiam ser trabalhados?

Como isso poderia ser feito?

4.4 Ações e programas de prevenção  
à violência
Diversos programas de prevenção têm mostrado resultados positivos na 
redução da violência. Por princípio, atuações em prevenção têm melho-
res resultados se houver articulação institucional, intersetorial e interdis-
ciplinar. Saúde, segurança pública, educação, habitação, planejamento, 
mídia, sociedade civil, entre outros setores, precisam se articular visando 
à obtenção de melhores resultados e à não superposição de atividades.

Um segundo princípio é o de que os mecanismos de prevenção são 
variados, segundo os tipos de violências e os grupos sociais a que 
se dirigem. Por essa razão, uma ação preventiva pode ter resultados 
positivos numa comunidade e negativos em outras. A compreensão das 
características culturais é um fator-chave para o desenvolvimento de 
ações de prevenção à violência.

Outro aspecto fundamental é definir com clareza que tipo de interven-
ção se pretende atingir, podendo-se optar por: 

1. intervenções universais, dirigidas a grupos ou população em geral; 

2. intervenções selecionadas, voltadas para pessoas sob risco; 

3. intervenções indicadas, dirigidas às pessoas que apresentam 
comportamentos violentos. 

Mostramos a seguir uma síntese de programas de prevenção que tra-
zem resultados significativos na redução da violência, segundo o grupo 
social alvo das medidas (MESQUITA NETO et al., 2004; NUTTALL; 
GOLDBLATT; LEWIS, 1998; SHERMAN et al., 1997).



96

Impactos da Violência na Saúde

Em uma revisão bibliográfica nacional do período de 2001 a 2013, a 
fase da adolescência se destaca na literatura sobre promoção da saúde 
e prevenção da violência, tendo como destaque a área da enfermagem 
no estudo do tema. As ações de prevenção primária e os desafios para 
implementação das propostas são questões privilegiadas de investigação 
nos estudos brasileiros (ASSIS; DESLANDES; MINAYO, 2017).

4.4.1 Família como alvo das medidas de 
prevenção e promoção
Existe uma relação de mão dupla entre violência social e familiar. A 
existência de violência na família contribui para aumentar a incidência 
e o impacto de violências na sociedade e potencializa o risco de envolvi-
mento de crianças e adolescentes em outros tipos de violência quando 
eles crescem e, depois, quando formam novas famílias. As famílias pro-
duzem e reproduzem cultura e mentalidade, atitudes e comportamen-
tos. As principais vítimas são mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

Os programas de prevenção da violência centrados na família precisam 
ser compreensivos e continuados para mostrarem melhores resultados. 
Quanto mais incluírem os vários atores familiares, melhor seu impacto.

Quadro 3 – Classificações dos programas de prevenção centrados na família

Quanto aos âmbitos de aplicação

Família Ações geralmente realizadas por meio de visitas domiciliares.

Escola Ações realizadas em creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental e médio. São voltadas 
especialmente para os alunos, mas muitas atingem também a família. Há ainda algumas ações de capacitação 
de professores para atuarem na questão da violência, especialmente no âmbito familiar.

Comunidade Ações que buscam a melhoria do relacionamento familiar e a conexão da família com serviços e equipamentos 
sociais, visando ao incremento do apoio social à família. As ações são de envolvimento comunitário (lazer 
supervisionado, promoção de renda, troca de experiências e apoio social, por exemplo).

Serviços de saúde Intervenções que promovem o atendimento aos casos de violência familiar. Também há grande investimento 
em ações que estimulam a capacitação profissional para uma ação de educação em saúde.

Outros serviços Intervenções sociais que resultam em mudanças na família, proporcionadas por órgãos de assistência social, 
segurança pública, justiça, entre outros, com finalidades variadas. São exemplos os abrigos para vítimas de 
violência, as ações voltadas para capacitação e melhoria do atendimento prestado pelos policiais, as ações dos 
operadores de direito, os programas de renda mínima e apoio ao trabalhador, dentre muitos outros.
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Quadro 3 – Classificações dos programas de prevenção centrados na família (cont.)

Quanto aos tipos de intervenções

Treinamento parental Educação/informação dirigida aos pais sobre desenvolvimento infantil e fatores que predispõem os filhos 
aos comportamentos violentos; desenvolvimento de habilidades de comunicação com os filhos; resolução de 
conflitos de forma não violenta; desenvolvimento de habilidades parentais mais efetivas; estabelecimento de 
limites claros e flexíveis, com regras e delegação de tarefas apropriadas para a idade, acordadas entre todos 
os membros da família; supervisão do cotidiano familiar e dos filhos; manutenção da hierarquia familiar; 
responsabilidade sobre o bem-estar dos filhos.

Acompanhamento 
domiciliar

Ações realizadas individual ou coletivamente, abrangendo uma gama de abordagens (psicanalítica, 
psicodramática, construtivista, sistêmica, existencialista, entre outras). Variam também quanto ao 
envolvimento dos atores familiares: filhos, pais e agressores. Tem como propósitos melhorar a forma como os 
familiares lidam com os problemas; facilitar a expressão dos sentimentos, questões, medos; ensinar resolução 
de problemas e habilidades de prevenção.

Apoio social Busca promover a inclusão da família ao meio que a cerca: escola, comunidade, trabalho, entre outros.

Casas/abrigos de 
proteção

Ações que têm por finalidade retirar momentaneamente mulheres, crianças e idosos do ambiente familiar 
violento, dando suporte emocional para a interrupção do relacionamento violento.

Capacitação 
profissional

Programas voltados para a formação profissional nas várias áreas relacionadas a prevenção e atendimento às 
pessoas envolvidas em situação de violência familiar.

Fonte: Adaptação de Mesquita Neto et al. (2004).

Estudos norte-americanos de avaliação de impacto de programas de 
prevenção à violência mostraram excelentes resultados em dois deles, 
com foco em famílias (SHERMAN et al., 1997): “treinamento parental 
e intervenções na gravidez e infância precoce para famílias em situação 
de risco”. Essas intervenções precoces geralmente são feitas por meio 
de visitas domiciliares desde o nascimento da criança, até ações efe-
tuadas na pré-escola. Podem demorar até 15 anos para mostrar como 
efeito a diminuição do número de jovens envolvidos em infrações, 
porém reduzem vários outros problemas, como: abuso físico, sexual 
e psicológico durante a infância, e distúrbios de comportamento nas 
crianças. Também contribuem para a melhoria da participação esco-
lar, do relacionamento/compreensão entre pais e filhos, e de condi-
ções de saúde das crianças. Nesses encontros domésticos em que os 
profissionais participam do cotidiano das famílias, o visitador cuida do 
desenvolvimento da criança, podendo dar informações, suporte emo-
cional, ensinar ativamente ou apenas acompanhar a família e ouvir as 
dificuldades. Os visitadores podem ser orientados em práticas de saúde, 
desenvolvimento humano e nos aspectos relativos a habilidades cog-
nitivas e sociais. Contudo, o trabalho essencial “é prover uma ponte 
entre os pais (especialmente a mãe) e a criança”. O visitador aproxima-
-se mais dos valores culturais e necessidades de cada núcleo familiar 
(DARO; DONNELY, 2002).
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4.4.2 Escola como alvo das medidas de 
prevenção e promoção
São programas que buscam aumentar as habilidades cognitivas e o 
sucesso acadêmico futuro, fator de risco importante para reduzir o 
índice de infrações juvenis. Mostram bons resultados na prevenção das 
infrações praticadas por jovens.

O estímulo à competência costuma estar direcionado a adolescentes 
e seus familiares, abrangendo competências sociais e de resolução de 
problemas; competências de tomada de perspectiva; competências de 
regulação emocional e de autocontrole. São geralmente propostas ati-
vidades que melhorem a capacidade de empatia, de dar e receber cum-
primentos, de perguntar e de formular pedidos, além de observação do 
comportamento não verbal, com base no pressuposto de que crianças 
agressivas tendem a atribuir significado mais hostil aos atos de outrem 
do que crianças não agressivas (NEGREIROS, 2001).

Existem ainda programas direcionados a aumentar a capacidade de a 
escola se abrir para a sociedade, iniciando e sustentando transformações, 
envolvendo, junto com o corpo docente e discente, a família e a comu-
nidade de forma participativa na gestão escolar (ABRAMOVAY, 2003).

4.4.3 Comunidades como alvo das medidas de 
prevenção e promoção
São programas comumente voltados para: (a) organização e mobiliza-
ção da comunidade, tendo frequentemente como meta seu empode-
ramento; (b) restrição da ação das gangues; (c) utilização de mentores 
(orientadores) para os jovens em situação de risco, e de cuidadores 
para idosos e pessoas com deficiências; (d) recreação para a juventude; 
(e) redução da presença ou acesso a drogas, álcool e armas. Esses pro-
gramas, isoladamente, mostram efeitos mais tímidos na prevenção da 
violência. Têm foco mais restrito e são pontuais, necessitando estar 
associados a outras estratégias preventivas para que seus efeitos possam 
ser mais bem visualizados. Outras ações de prevenção na comunidade 
estão significativamente na esfera da segurança pública: criar e cumprir 
a legislação, efetuar investigação policial e prisões, aumentar a atuação 
policial e sua eficiência.
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4.4.4 Mídia como alvo das medidas de 
prevenção e promoção
Muito se tem a conhecer acerca da influência dos meios de comunica-
ção sobre a violência social. A mídia, especialmente a televisão, divulga 
correntemente cenas de violência e ainda poucas são as restrições e o 
controle social existentes sobre o tema. Em alguns casos, como os sui-
cídios, existem acordos informais de não divulgação do evento violento 
pelos meios de comunicação. Outros tipos de violência têm divulgação 
total, muitas vezes não se respeitando faixa etária ou horário de exi-
bição, o que demanda da sociedade uma discussão dos limites por ela 
aceitos para lidar virtualmente com o tema da violência. Por outro lado, 
tem crescido a responsabilidade de vários meios de comunicação que 
veiculam campanhas de prevenção e inserem o tema da violência em 
seus programas cotidianos.

No que se refere à influência da mídia sobre crianças e adolescentes, 
alguns programas de prevenção – que enfocam o treinamento de pais 
para modificar o hábito de seus filhos assistirem à televisão – não mos-
traram resultados adequados, enquanto outros – que buscaram dar à 
criança noções sobre a importância do que assiste e suas consequências, 
propiciando-lhe liberdade de decisão – surtiram melhor efeito (HEATH; 
BRESOLIN; RINALDI, 1989). Sob o respaldo da Academia Americana 
de Pediatria, as seguintes orientações devem nortear as ações: desestí-
mulo à noção autoritária de proibição de programas; implantação de 
uma agenda pró-criança nos meios de comunicação, indicando temas e 
reduzindo o excesso de violência; orientação de pais e familiares sobre a 
questão; atuação sobre os meios de comunicação visando ao bem-estar 
da criança; e divulgação do potencial positivo dos meios de comunicação.

4.4.5 Setor saúde como alvo das medidas de 
prevenção e promoção
O potencial do setor saúde para atuar em prevenção à violência é 
muito grande, tendo dedicado especial atenção às violências interpes-
soais, especialmente na esfera da família e da comunidade. Algumas 
das metas possíveis enfocam: prevenção e reabilitação de usuários de 
drogas; elaboração de programa de formação com pais de crianças e 
adolescentes; readequação dos serviços para atender à demanda origi-
nada pela violência, capacitando os profissionais a prevenir, diagnosti-
car, notificar, tratar e encaminhar as vítimas adequadamente; criação 
de grupos de autoajuda com apoio profissional nas unidades de saúde.
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Há no Brasil programas de prevenção na área da saúde que privilegiam 
a proteção de crianças e adolescentes, mulheres e idosos. Programas de 
prevenção ao abuso de drogas são também comuns. Programas de visitas 
domiciliares e terapias familiares são estratégias que começam a ser mais 
utilizadas. Na esfera da comunidade, os programas de saúde têm objetivo 
de sensibilização e mobilização de membros da comunidade para identi-
ficar precocemente a violência e agilizar a busca pelo atendimento.

4.4.6 Justiça e segurança pública como alvo das 
medidas de prevenção e promoção
Em relação à polícia, destaca-se a prevenção situacional direcionada para 
tipos específicos de infrações e para reduzir a possibilidade de uma pessoa 
infringir as leis. Um exemplo é a colocação de câmeras para aumentar a 
vigilância em locais com alta incidência de crimes. São ações importan-
tes, mas costumam ter como consequência a troca de locais para cometi-
mento de crimes, especialmente por indivíduos já inseridos no universo 
criminal. O policiamento comunitário e o policiamento orientado para a 
resolução de problemas têm outra perspectiva de ação de prevenção: são 
direcionados para a redução dos fatores de risco que contribuem para 
aumentar a incidência de crimes e violências na sociedade.

Programas de prevenção com foco na justiça promovem acesso iguali-
tário e ágil trâmite processual. No que se refere a jovens infratores, dois 
tipos de programas mostram bons resultados na prevenção da violência: 
aqueles com enfoque na reabilitação (em detrimento dos que possuem 
enfoque punitivo) e os que contam com supervisão comunitária.

4.4.7 Mercado de trabalho como alvo das 
medidas de prevenção e promoção
Não se observa uma relação direta entre oportunidades de trabalho 
e violência praticada, embora sejam fatores certamente relacionados. 
Existem dois principais tipos de programas de prevenção da violência 
por meio do trabalho: (a) os que visam aumentar a qualificação pro-
fissional das pessoas por meio de educação ou capacitação profissional, 
direcionados principalmente a grupos em situação de risco de desem-
prego, particularmente os jovens, os adultos que já receberam penas e 
os adolescentes que já receberam medidas socioeducativas; (b) os que 
visam aumentar as oportunidades de emprego/trabalho, direcionados 
principalmente a comunidades e grupos com poucas oportunidades de 
emprego/trabalho (BUSHWAY; REUTER, 1997; MESQUITA NETO et al., 
2004; SHERMAN et al., 1997).
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Avaliar as ações e os programas de prevenção é um passo importante 
para a implementação de uma política de prevenção à violência e pro-
moção da saúde. A principal argumentação em favor da prevenção 
à violência é a de que é mais barato investir em saúde, educação e 
trabalho do que sustentar os gastos sociais da violência. Os governos 
dispendem boa parte da verba anual com o sistema de justiça criminal, 
especialmente com o sistema prisional, embora hoje já existam vários 
estudos que comprovam a eficácia e o custo-benefício de muitos pro-
gramas de prevenção (MESQUITA NETO et al., 2004; SHERMAN et al., 
1997; UNITED STATES, 2001).

Para refletir

Você tem conhecimento sobre o desenvolvimento de programas de 
prevenção à violência na cidade onde trabalha?

A prevenção da violência no mundo

Em 2016, o Plano Global de Ação sobre a Violência da OMS revela o 
progresso dos países no enfrentamento e na prevenção das violências  
e as lacunas que confirmam a precariedade ainda existente nos serviços  
no mundo.

• Os planos e políticas nacionais para abordar a violência ainda não têm 
recursos suficientes. 

• A coordenação intersetorial é ainda fraca, apesar dos esforços realizados, 
especialmente pelo setor saúde. 

• Poucas mulheres e crianças acessam serviços em caso de violência 
(apesar de serem as áreas com maior investimento técnico). 

• A cobertura e a qualidade dos serviços necessários aos sobreviventes  
ou vítimas são ainda limitadas e desigualmente oferecidas para aqueles  
que necessitam.

• Disponibilidade limitada de pessoal treinado e sensibilizado na força de 
trabalho em saúde. 

• Cobertura limitada de programas de prevenção em larga escala. 

• A sociedade civil desempenha um papel crítico, necessário de  
ser incrementado. 

• Disponibilidade limitada de dados e informações. 

• Escassez de estudos de avaliação de resultados sobre os programas de 
prevenção e da atuação dos serviços para as vítimas, que necessitam ser 
informados por evidências (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009, 2016).
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4.5 As diferentes percepções de 
prevenção à violência
Na maior parte das vezes, os serviços e programas invadem o espaço 
doméstico, escolar e da comunidade, com “receitas” oriundas do conhe-
cimento científico e com pré-julgamentos, não respeitando as diferenças 
culturais que fazem parte da vida das pessoas e da comunidade. Para 
obter bons resultados na prevenção à violência, um programa precisa 
lidar com as diferenças entre o que suas normas propõem, o pensamento 
dos profissionais que o executam e as expectativas das pessoas e comu-
nidades atendidas. Nem todos os profissionais têm habilidade para lidar 
com prevenção à violência e promoção da saúde. É preciso acreditar que 
prevenir é possível e crer no potencial de transformação das pessoas. 
É ainda necessário: ter uma abordagem empática ao lidar com o pro-
blema, sem ferir – ou ferindo pouco – a cultura familiar ou comunitária; 
desenvolver habilidades de resolução de problemas; e aprender a lançar 
mão de atitudes inapropriadas como ponto de partida para mudanças. O 
texto a seguir mostra como o profissional pode reproduzir uma postura 
autoritária em sua atitude e abordagem, a exemplo de como a sociedade 
costuma tratar famílias rotuladas como “problemáticas”.

Crenças, sentimentos e percepções acerca da noção de 
resiliência em profissionais da saúde e da educação que atuam 
com famílias pobres

A resiliência em família enfatiza os aspectos sadios e de sucesso do 
grupo familiar, em vez de demarcar desajustes e falhas. As contradições e 
controvérsias crescem quando se trata de pensar a resiliência em famílias 
de baixa renda. Parece lógico pensar na pobreza ou nas comunidades 
de baixa renda como grupos que sofrem uma diversidade de pressões e 
opressões. A mídia, instituições e alguns pesquisadores têm contribuído 
para incrementar imagens de famílias pobres brasileiras num panorama 
de conflitos, abuso, violência e negligência. Nessa lógica, é fato que 
comunidades pobres são muitas vezes representadas como “não 
resilientes” a priori. Na realidade, pouco se sabe sobre os processos e 
a dinâmica de funcionamento de famílias pobres, mas alguns estudos 
brasileiros indicam que várias dessas famílias mostram-se muitas vezes 
hábeis na tomada de decisões e na superação de grandes desafios, 
evidenciando uma unidade familiar e um sistema moral bastante 
fortalecidos diante da proporção das circunstâncias desfavoráveis de suas 
vidas. É importante destacar o papel das mães na construção da resiliência 
nas famílias. Muitas vezes, esses grupos desenvolvem processos
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e mecanismos que garantem sua sobrevivência física e a dos valores 
de sua identidade cultural, e tornam-se o contexto essencial para o 
desenvolvimento saudável de seus membros.

No entanto, as percepções e concepções dos profissionais da saúde e da 
educação mostram acomodação das famílias à situação de miséria. Veem 
as famílias pobres como resignadas, desesperançosas em relação ao futuro, 
desinteressadas e despreocupadas com a sua condição de vida, com 
relações permeadas pela violência e dando pouca assistência aos filhos.

Ao que parece, esses profissionais esquecem-se da difícil trajetória 
política e social dessas pessoas ao longo de um caminho de pobreza que 
vem de gerações anteriores. O resultado dessa relação? Tem sido o não 
reconhecimento das reais dificuldades vivenciadas por essas famílias e da 
existência de identidade positiva e consciência transformadora em diversos 
casos. A atitude negativa e de descrédito dos profissionais em relação às 
famílias parece agir no sentido de provocar uma atuação “paralisada”, 
mantendo uma identidade de grupo “desestruturada” e “desorganizada”, 
permanecendo inalterada a qualidade de vida dessas populações (YUNES; 
SZYMANSKI, 2003).
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5. Indicadores epidemiológicos  
de morbimortalidade por 
acidentes e violências

Edinilsa Ramos de Souza e Maria Luiza Carvalho de Lima

A partir da década de 1980, constata-se no Brasil o crescimento da vio-
lência social, principalmente nos espaços urbanos das grandes cidades, 
conforme já comentado nos capítulos anteriores. Suas expressões são 
as mais diversificadas e estão presentes nas relações interpessoais, nos 
espaços familiares, institucionais e comunitários. No nosso país esse 
crescimento deve-se, sobretudo, aos homicídios e acidentes de trânsito 
que vitimam prioritariamente a população masculina jovem dos 15 aos 
39 anos de idade.

Essas violências, entretanto, não afetam igualmente os indivíduos, 
nem se distribuem homogeneamente nos diferentes espaços sociais. Do 
mesmo modo, elas variam de intensidade ao longo do tempo, depen-
dendo das condições socio-históricas, econômicas, políticas e culturais.

O conhecimento das diferentes distribuições desses eventos violentos é 
possível graças aos estudos e indicadores epidemiológicos que permi-
tem identificar e analisar os perfis das vítimas (idade, sexo, cor, esco-
laridade, ocupação, renda, dentre outras características), quais são os 
espaços de maior frequência e risco dessas ocorrências (urbano, rural, 
município, distrito ou outras divisões) e quais as suas tendências no 
tempo, buscando a compreensão dos determinantes associados a esses 
eventos, a fim de adotar as medidas necessárias para atenção, preven-
ção e promoção da saúde.

Este capítulo se constitui de duas partes: a primeira conceitua e clas-
sifica os indicadores epidemiológicos mais usados e a segunda traz a 
reflexão e a aplicação dos indicadores de mortalidade e de morbidade 
por causas externas (eventos acidentais e violentos). Diversas atividades 
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são propostas ao longo da segunda parte, como estratégia fundamental 
para o desenvolvimento da capacidade de aplicação desses conceitos. 
Por isso, é muito importante o seu empenho em realizá-las, pois, além 
de tudo, você estará levantando elementos fundamentais para a ativi-
dade final do capítulo. Ao final da leitura, esperamos que você possa 
calcular e interpretar alguns indicadores epidemiológicos de morbimor-
talidade relacionados aos acidentes e violências.

5.1 Conceitos básicos e gerais
Conforme apresentado no Capítulo 1, há vários conceitos por meio dos 
quais se pode abordar os acidentes e violências. No presente capítulo, 
vamos trabalhar com um conceito mais restrito adotado pelo setor saúde.

No mundo todo, atualmente, usa-se a 10ª revisão da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) para designar e categorizar essas causas 
externas que constituem um conjunto de eventos e lesões em razão de 
causas acidentais e intencionais (violências).

Para a mortalidade, elas assumem a denominação “Causas externas” e 
são classificadas nos códigos V01 a Y98 do Capítulo 20 da CID-10. Para 
a morbidade, esses eventos são designados como “Lesões, envenena-
mentos e algumas outras consequências de causas externas” e constam 
do Capítulo 19 da CID-10, sob os códigos S e T.

Quando se pretende diagnosticar a magnitude (frequência do evento 
analisado na população) e o impacto (a importância do evento anali-
sado em relação aos demais problemas de saúde) dos acidentes e vio-
lências de determinada população, em certo local e tempo, é necessário 
lançar mão dos indicadores epidemiológicos.

Porém, antes de passar para a operacionalização dos indicadores, é 
importante conceituar o que é um indicador. Aqui abordaremos os mais 
frequentemente usados.

Do ponto de vista quantitativo, números absolutos podem ser utiliza-
dos como indicadores, tais como a contagem-incidência de casos novos 
de um evento de saúde-doença localizados em um período de tempo 
e espaço geográfico. Por exemplo, no Brasil, no ano X, a incidência 
absoluta (ou número absoluto) de óbitos por acidentes de trânsito foi 
de 33.620.

Acidentes e violências referem-se 
 a toda causa não natural que 
atua ou age sobre as populações, 
originando alterações em 
seu estado de saúde, seja em 
nível de mortalidade ou de 
morbidade, englobando-se 
nesse parâmetro todas as causas 
externas, que compreendem os 
diferentes tipos de acidentes e 
a violência propriamente dita: 
a autoconsumada (suicídios) 
e a dirigida contra terceiros 
(homicídios ou agressões)  
(MELLO-JORGE 1989).

Indicadores são medidas usadas 
para descrever e analisar uma 
situação existente, avaliar o 
cumprimento dos objetivos, 
as metas e suas mudanças ao 
longo do tempo, além de prever 
tendências futuras.
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Para refletir

No seu município, você sabe quantas mortes por acidentes de trânsito 
ocorreram no último ano?

Converse com algum profissional da saúde ou do trânsito sobre as 
possíveis causas determinantes dessas mortes.

Observe que os indicadores expressos em números absolutos devem ser 
utilizados com cautela quando se fazem comparações, em virtude de 
suas limitações intrínsecas. Eles são úteis no planejamento e na admi-
nistração da saúde, como, por exemplo, para estimativa do número de 
leitos, medicamentos e insumos em geral.

Para que as frequências de morbidade e mortalidade possam ser com-
paradas, torna-se necessário transformá-las em “valores relativos”, isto 
é, em numeradores das frações. É importante saber que essas medidas 
são denominadas proporção, razão e taxa.

5.2 Medidas do tipo proporção
Constituem um tipo de medida matemática em que todas as unidades 
do numerador estão contidas em um denominador mais amplo, isto é, 
o numerador é um subconjunto do denominador. As proporções são 
medidas adimensionais, ou seja, o resultado não tem mensuração, e 
variam desde zero (nenhuma ocorrência do evento) a um.

Os indicadores epidemiológicos baseados em proporções podem analisar 
tanto a mortalidade como a morbidade. No caso da morbimortalidade 
proporcional, o número de óbitos ou doença/agravo por uma causa 
determinada (ou por um grupo de causas) é dividido pelo total de óbitos/
agravos ocorridos no mesmo período. O mesmo cálculo pode ser reali-
zado para a proporção de óbitos em determinada faixa etária ou sexo, 
constituindo um excelente indicador para avaliar qual faixa etária ou 
sexo na população está contribuindo em maior ou menor medida para a 
mortalidade. Ou seja, indica qual o grupo mais atingido ou afetado.

Em geral, essa relação é multiplicada por uma base de 100.

Exemplo 1 

Número de óbitos por homicídios em relação ao número de óbitos total 
de causas externas. Assim, a proporção de homicídios dentre as causas 
externas seria:

Uma das formas para você 
obter essa informação é 
pesquisando no site www.
datasus.gov.br.

• Para isso, depois de acessar 
o site, marque a opção 
Informações de Saúde 
e selecione Estatísticas 
Vitais.

• Aparecerá a tela onde você 
terá que marcar Óbitos 
por Causas Externas 
e selecionar a opção 
Abrangência Geográfica.

• Isso feito, aparecerá a tela 
com as diversas opções 
de análises que poderão 
ser feitas de acordo com o 
seu interesse e as variáveis 
disponíveis.
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68 óbitos por homicídios

180 mortes por causas externas
X   100    =   37,8%

Do total de causas 
externas estudadas 37,8% 
corresponderam aos homicídios

Para refletir

E no seu município, você sabe qual é a proporção de mortes por 
homicídios em relação ao total de causas externas? Considerando as 
variáveis sexo e idade, você saberia dizer qual o grupo mais atingido?

A distribuição proporcional não mede o risco de adoecer ou morrer 
(como no caso dos coeficientes que, no seu denominador, consideram a 
população sob risco); ela apenas expressa uma parte do todo analisado. 
Por exemplo, o percentual de pessoas acometidas por suicídios em 
relação ao total de causas externas. O resultado é sempre expresso em 
porcentagem e indica causas mais frequentes e grupos mais atingidos.

Em epidemiologia, é comum o uso do conceito de risco. Nesse caso, o 
risco é a chance ou probabilidade de, numa determinada população, 
um indivíduo ou grupo vir a adoecer ou morrer. Esse risco costuma ser 
medido por meio de um coeficiente.

O conceito de risco requer um período referente que descreva o tempo 
no qual o agravo ou a doença ocorre. Assume-se que a população inteira 
em risco de desenvolver o evento, no início do período do estudo, foi 
seguida por um intervalo de tempo específico.

O denominador representa a população sob risco de o evento ocor-
rer, enquanto o numerador está contido no subconjunto maior que se 
refere à população. Os resultados podem ser expressos em números 
múltiplos de 10, dependendo da frequência do evento e da necessidade 
de inteligibilidade do indicador. Geralmente, para os coeficientes de 
mortalidade específicos utiliza-se a base 100 mil habitantes ou 105.

Neste texto, utilizaremos os termos “coeficiente” e “taxa” como tendo 
o mesmo significado.

Coeficiente é uma medida em que 
os eventos do numerador são casos 
ocorridos em uma população que 
se encontra sob risco de adoecer ou 
morrer por determinado agravo ou 
doença, em um dado período de 
tempo e local.

No numerador da proporção, é 
registrada a frequência absoluta do 
evento, que constitui subconjunto 
da frequência contida no 
denominador.



111

Indicadores epidemiológicos de morbimortalidade por acidentes e violências 

Potências de 10

10² = 10 x 10 = 100

10³ = 10 x 10 x 10 = 1.000

104 = 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000

105 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 100.000

Exemplo 2

O coeficiente de mortalidade por causas externas seria o número de 
óbitos por causas externas no município, em relação às pessoas residen-
tes nessa cidade, em cada ano. Assim, teríamos:

180 mortes por causas externas

450.000 habitantes
X  100.000 = 40 óbitos por 100.000 habitantes

Ou seja, ocorreram 40 óbitos 
por causas externas em cada 
100.000 habitantes

Para refletir

Qual é o coeficiente de mortalidade por causas externas do seu 
município no último ano, para o qual existe essa informação?

Comparado com o coeficiente de outras localidades, esse coeficiente é 
mais alto ou mais baixo?

Você pode identificar as razões pelas quais ele tem essa intensidade?

5.3 Medidas do tipo razão
Esse tipo de medida expressa a relação entre duas magnitudes da 
mesma dimensão e natureza, em que o numerador corresponde a 
uma categoria que exclui o denominador. A mais utilizada é a razão 
de sexos: o número de ocorrências em indivíduos de um sexo dividido 
pelo número de ocorrências no sexo oposto. Quando o numerador é 
maior do que o denominador, o resultado expressa quantas vezes a 
mais ocorre o evento nos indivíduos do numerador com respeito aos 
indivíduos do denominador.

Razão é a medida da frequência 
de um grupo de eventos em 
relação à frequência de outro 
grupo de eventos. É um tipo de 
fração em que o numerador não é 
um subconjunto do denominador.
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Exemplo 3

Razão entre o número de casos de homicídios no sexo masculino e 
o número de casos de homicídios no sexo feminino. Assim, a razão 
homem/mulher em relação aos homicídios seria:

54 homicídios de homens

14 homicídios de mulheres
 =   3,9 

Ou seja, quase 4 homens 
morrem por homicídio em 
relação a cada mulher

Para refletir

No ano X, nas capitais do Brasil morreram 5,6 homens em relação a 
cada mulher por causas externas em geral; 12,3 homens em relação a 
cada mulher por homicídios; e 4,4 homens em relação a cada mulher 
por suicídios.

Em sua opinião, por que ocorre essa sobremortalidade no  
sexo masculino?

5.4 Indicadores de mortalidade  
e de morbidade
Os indicadores epidemiológicos são, tradicionalmente, calculados por 
meio de indicadores gerais e específicos de mortalidade e de morbidade.

5.4.1 Indicadores de mortalidade
Mortalidade é a variável característica das comunidades de seres vivos. 
Refere-se ao conjunto dos indivíduos que morrem em um dado inter-
valo de tempo. O risco ou a probabilidade de qualquer pessoa na popu-
lação vir a morrer em decorrência de uma doença ou agravo, como no 
caso das causas externas, é calculado pela taxa ou coeficiente de mor-
talidade. Representa a intensidade com que os óbitos provocados por 
uma determinada doença ou agravo ocorrem em uma certa população.

Indicadores como os de mortalidade geral, mortalidade infantil, mor-
talidade materna e por doenças transmissíveis são os mais utilizados 
para avaliar o nível de saúde de uma população. Entretanto, mais 
recentemente, os indicadores relativos às causas externas passaram a 
ser usados para medir o grau de desenvolvimento e de estilo de vida das 
sociedades contemporâneas.
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Indicadores de mortalidade geral

O coeficiente ou a taxa de mortalidade geral se refere a toda a popula-
ção e mede o risco de morte por todas as causas em uma população de 
um dado local e período.

Ele é calculado dividindo-se o número de óbitos por todas as causas, em 
um determinado período, pela população ajustada para o meio desse 
período, relativo a determinada área. O valor final é multiplicado por 
um múltiplo de dez.

CMC  =
Número de óbitos por doença ou causa no mesmo local e período

População exposta ao risco
X  105

Quando analisamos o grupo específico das causas acidentais e violentas, 
denominado causas externas, estamos trabalhando com o coeficiente 
de mortalidade específico por causa.

Coeficiente de Mortalidade por Causa (CMC) 

Mede o risco de morrer por uma causa ou grupo de causas específico, a 
que esteve exposta uma determinada população, durante certo tempo. 
No denominador deve constar a população exposta ao risco de morrer 
por essa mesma causa e, no numerador, o número de óbitos por aquela 
causa específica.

A mortalidade específica por causas externas varia segundo sexo, idade, 
raça/cor, entre outras categorias, e é calculada de acordo com a expressão:

CMC  =
Óbitos por causas externas, segundo sexo ou outra variável de interesse

População segundo a mesma variável de interesse
X  105

Exemplo 4

O coeficiente de mortalidade masculina por homicídio é o número de 
óbitos ocorridos por essa causa na população masculina dividido pela 
população masculina residente na cidade X, no período Y. Assim, o 
cálculo seria:
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Coef. Mortalidade 
masculina por 

homicídios

240 homicídios de homens

200.000 homens
= X  100.000 = 120/100.000 homens

Ou seja, em cada 100.000 
homens 120 morreram por 
homicídios

Em geral, os dados sobre mortalidade por causas externas de residentes 
são extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e for-
necidos pelo DATASUS/MS, como dito anteriormente. A cobertura e a 
qualidade dos dados do SIM são variáveis, sendo melhores nos estados 
do Sul e Sudeste do país, onde mais de 80% dos municípios possuem 
informação regular sobre registro de óbitos, enquanto nos municípios 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste essa proporção fica em 
torno de 60%, mas vem melhorando paulatinamente. No entanto, nas 
capitais o registro cobre praticamente a totalidade dos óbitos.

Para identificar os principais indicadores de mortalidade específica por 
causas externas consulte o Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Principais indicadores de mortalidade específica por causas externas e seus grupos de causas

Variável Definição 
operacional

Indicador Cálculo dos indicadores Fonte Unidade de 
análise

Óbito por violência 
estratificado por 
faixas etárias e sexo 
de interesse  
do estudo.

Soma para o sexo 
masculino e para 
o feminino. Causa 
básica CID-10 – 
OMS: V01-V99; 
X85-Y09; Y35-Y36.

Taxa de mortalidade 
por suicídio, 
homicídio, acidente 
de transporte, nas 
faixas etárias e sexo 
de interesse  
do estudo.

(número de óbitos por 
tipo de violência nas 
faixas etárias e sexo de 
interesse/população 
exposta ao risco, 
segundo o numerador) x 
100.000.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Óbito por violência 
estratificado por 
grupos etários.

Soma por faixa 
etária de estudo. 
Causa básica CID-10 
– OMS: V01-V99; 
X85-Y09; Y35-Y36.

Taxa de mortalidade 
por suicídio, 
homicídio, acidente 
de transporte, nas 
faixas etárias de 
interesse do estudo.

(número de óbitos 
por tipo de violência, 
segundo faixa etária/
população exposta 
ao risco, segundo o 
numerador) x 100.000.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Óbito por violência 
estratificado por 
raça/cor.

Soma de homicídio, 
suicídio e acidente 
de transporte por 
raça/cor branca 
e preta. CID-10 – 
OMS: V01-V99; 
X85-Y09; Y35-Y36.

Proporção de óbitos 
raça/cor branca e 
preta por homicídio, 
suicídio, acidente 
de transporte, nas 
faixas etárias e sexo 
de interesse  
do estudo.

(número de óbitos por 
violência segundo raça/
cor, nas faixas etárias 
e sexo de interesse do 
estudo/n. total de óbitos 
por violência, segundo 
sexo e faixa etária do 
numerador) x 100.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Mais detalhes sobre a qualidade 
dessas informações podem ser 
encontrados no Capítulo 16 da 
parte III.
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Quadro 1 – Principais indicadores de mortalidade específica por causas externas e seus grupos de causas (cont.)

Variável Definição 
operacional

Indicador Cálculo dos indicadores Fonte Unidade de 
análise

Óbitos por 
acidente de 
transporte 
(atropelamentos e 
outros acidentes 
de transporte).

Causa básica 
CID-10 – OMS: 
V01-V99.

Taxa de mortalidade 
por acidente de 
transporte nas faixas 
etárias e sexo de 
interesse do estudo.

(número de óbitos por 
acidente de transporte 
nas faixas etárias e sexo 
de interesse do estudo/
população exposta ao risco, 
segundo o numerador) x 
100.000.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Óbitos por 
atropelamentos.

Causa básica 
CID-10 – OMS: 
V01-V09.

Taxa de mortalidade 
por atropelamento 
nas faixas etárias e 
sexo de interesse  
do estudo.

(número de óbitos por 
atropelamento nas faixas 
etárias e sexo de interesse/
população exposta ao 
risco, segundo escolha do 
numerador) x 100.000.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Óbitos por outros 
acidentes de 
transporte, nas 
faixas etárias e 
sexo de interesse 
do estudo.

Causa básica 
CID-10 – OMS: 
V10-V99.

Taxa de mortalidade 
por outros acidentes 
de transporte, nas 
faixas etárias e sexo 
de interesse  
do estudo.

(número de óbitos por 
outros acidentes de 
transporte, nas faixas 
etárias e sexo de interesse 
do estudo/população 
exposta ao risco, segundo o 
numerador) x 100.000.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Óbitos por 
homicídio, nas 
faixas etárias e 
sexo de interesse 
do estudo.

Causa básica 
CID-10 – OMS: 
X85-Y09 e Y35 
a Y36.

Taxa de mortalidade 
por homicídio, nas 
faixas etárias e sexo 
de interesse  
do estudo.

(número de óbitos por 
homicídio, nas faixas etárias 
e sexo de interesse do 
estudo/população exposta 
ao risco) x 100.000.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Óbitos por arma 
de fogo, nas faixas 
etárias e sexo  
de interesse  
do estudo.

Causa básica CID-
10 – OMS: X94 
e X95.

Taxa de mortalidade 
por homicídio por 
arma de fogo, nas 
faixas etárias e sexo 
de interesse  
do estudo.

(número de óbitos por 
homicídio por arma de 
fogo, nas faixas etárias e 
sexo de interesse do estudo/
população exposta ao risco, 
segundo o numerador) x 
100.000.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Óbitos por arma 
branca, nas faixas 
etárias e sexo de 
interesse  
do estudo.

Causa básica CID-
10 – OMS: X99.

Taxa de mortalidade 
por homicídio por 
arma branca, nas 
faixas etárias e sexo 
de interesse  
do estudo.

(número de óbitos por 
homicídio por arma branca, 
nas faixas etárias e sexo 
de interesse do estudo/
população exposta ao risco, 
segundo o numerador) x 
100.000.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Óbitos por suicídio, 
nas faixas etárias e 
sexo de interesse 
do estudo.

Causa básica CID-
10 – OMS: X60 
a X84.

Taxa de mortalidade 
por suicídio, nas 
faixas etárias e sexo 
de interesse  
do estudo.

(número de óbitos por 
suicídio, nas faixas etárias e 
sexo de interesse do estudo/
população exposta ao risco, 
segundo o numerador) x 
100.000.

Sistema de 
Informação de 
Mortalidade

Local de 
residência e ano 
do óbito.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Distribuição proporcional de mortalidade

A distribuição proporcional de mortalidade pode ser calculada segundo 
causas específicas, por sexo, por faixa de idade ou outras variáveis.

Esse cálculo representa um subconjunto (número parcial de óbitos pela 
variável em estudo) dividido pelo total de óbitos que constituem o conjunto.

Distribuição 
proporcional

Número parcial de casos

Número total de casos
= X  100

Exemplo 5

A mortalidade proporcional por mortes violentas em adolescentes de 10 
a 19 anos de idade segundo a raça/cor branca e preta é o número de óbi-
tos ocorridos entre adolescentes da raça/cor branca e da raça/cor preta 
dividida pelo número total de óbitos de adolescentes de 10 a 19 anos, 
multiplicado por 100, na cidade X, no período Y. Assim, o cálculo seria:

Mortalidade 
proporcional por 
raça/cor branca

97 óbitos em adolescentes de cor branca

Total de 747 óbitos em adolescentes
X 100 = 13%=

Mortalidade 
proporcional por 

raça/cor preta

650 óbitos em adolescentes de cor preta

Total de 747 óbitos em adolescentes
X 100 = 87%=

Ou seja, 13% dos adolescentes 
de cor branca e 87% dos de cor 
preta morreram por violência

Lembre-se de que a distribuição proporcional não mede o risco de adoe-
cer ou morrer (como no caso dos coeficientes); ela apenas indica como 
se distribuem os casos entre as pessoas afetadas, por grupos etários, 
raça/cor, localidade e outras variáveis. O resultado é sempre expresso 
em porcentagem.

Agora que você já conhece os conceitos epidemiológicos básicos para 
descrever e analisar a mortalidade, procure aplicá-los nos exercícios 
a seguir.
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Para praticar 

Análise da distribuição da mortalidade por causas externas 
específicas

Analise as causas externas e as outras causas específicas apresentadas 
na tabela e descreva a situação da mortalidade por causas externas no 
município X, no ano X, seguindo as questões abaixo.

1. Identifique as causas externas específicas que apresentam maior risco 
de morte da população.

2. Discuta e analise com outras pessoas da sua unidade de serviço as 
possíveis causas de maior risco de morte por violências e acidentes em 
seu município.

Tabela – Distribuição da mortalidade (número, proporção e coeficiente) por causas 
externas específicas. Município X, ano X

Causas externas específicas N. % Coef.1

Acidentes de transporte 33.620 26,5 19,0

Quedas 6.017 4,8 3,4

Afogamento e submersões acidentais 5.972 4,7 3,4

Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas 1.007 0,8 0,6

Envenenamentos, intoxicações por ou 
exposições a substâncias nocivas

258 0,2 0,1

Lesões autoprovocadas voluntariamente 7.861 6,2 4,4

Agressões 51.043 40,3 28,9

Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada 11.101 8,8 6,3

Intervenções legais e operações de guerra 491 0,4 0,3

Todas as outras causas externas 9.287 7,3 5,3

Total de causas externas 126.657 100,0 71,6

1 Coeficientes por 100 mil habitantes.

Respostas:

1. As agressões são os eventos mais frequentes dentre os tipos de mortes por causas 
externas, com 51.043 mortes no ano estudado. Essa causa corresponde a 40,3% de 
todos os óbitos por causas externas do município no ano X.

2. A análise dos coeficientes permite dizer que as mortes por agressão representam o  
maior risco de mortalidade dentre as causas externas: 28,9 óbitos por 100 mil habitantes 
no ano X.
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Para praticar 

Análise dos coeficientes de mortalidade por causas externas, 
homicídios e acidentes de transportes, segundo sexos e  
faixas etárias

Responda às questões, com base na tabela apresentada a seguir, para 
interpretar os coeficientes por causas externas e acidentes de transporte:

1. Quais os grupos por faixa etária e sexo com maior risco de morrer por 
causas externas em geral, por homicídios e acidentes de transportes?

2. Qual o grupo prioritário (por causa, sexo e faixa etária) para 
intervenção? O que justifica essa prioridade?

Tabela – Coeficientes1 de mortalidade por causas externas, homicídios e acidentes de 
transportes, segundo sexos e faixas etárias. Município X, ano X

Faixas 
etárias 
(em 
anos)

Causas externas Homicídios Acidentes de 
transportes

M F Total M F Total M F Total

0 - 9 13,9 8,2 11,1 0,9 0,7 0,8 5,18 3,44 4,3

10 - 14 20,4 9,1 14,8 4,3 1,7 3,1 7,19 3,69 5,5

15 - 19 129,5 19,4 74,7 78,2 6,5 42,5 23,86 6,96 15,5

20 - 24 221,8 21,6 121,4 132,6 7,7 70,0 46,96 7,95 27,4

25 - 29 205,8 20,8 111,9 115,5 7,4 60,6 47,33 7,20 26,9

30 - 39 164,3 19,4 90,0 77,5 6,1 40,9 42,70 6,72 24,2

40 - 49 149,4 21,4 83,4 51,7 4,8 27,5 46,37 8,07 26,6

50 - 59 136,8 21,9 77,0 36,2 3,3 19,1 44,35 8,78 25,9

60 + 152,5 65,8 104,7 21,9 2,7 11,3 46,80 14,65 29,1

Total 119,7 21,3 69,7 52,8 4,3 28,2 31,05 7,02 18,9

1 Coeficientes por 100 mil habitantes.

Respostas:

1. O grupo de 15 a 49 anos de idade apresenta os maiores coeficientes de mortalidade por 
homicídios no município X, ano X, com destaque para os adultos jovens entre 20 e 29 
anos de idade, que se revelam com maior risco de morte por essa causa (70,0 e 60,6 por 
100 mil habitantes, respectivamente);

2. O risco de morte é maior entre homens do que entre mulheres, em todas as faixas etárias. 
Todavia, existem diferenças dependendo da idade. Nas crianças até 9 anos, há 1,3 vezes 
mais homens que mulheres (0,9 por 100 mil habitantes no sexo masculino e 0,7 no 
feminino). Essa diferença é bem menor do que a observada nas demais faixas, destacando 
os adultos entre 20 e 24 anos, em que a taxa masculina é 17,2 vezes maior do que a 
feminina (132,6 e 7,7 por 100 mil, respectivamente).
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Para praticar 

Análise dos coeficientes de homicídios por 100 mil habitantes, 
segundo sexo, idade e raça/cor

Paralelamente à idade, estudos recentes têm identificado a existência de 
uma dramática concentração de mortes violentas na população negra 
(somatório dos classificados como pretos e pardos), indicando que a 
distribuição desigual de riquezas e recursos sociais (educação, saúde, 
saneamento) entre brancos e negros, no Brasil, acaba por provocar outro 
tipo de desigualdade: aquela na distribuição da morte violenta. Assim, são 
os homens negros e, entre estes, os mais jovens, as vítimas preferenciais 
da violência letal. Como se sabe, “cor” no Brasil reflete as condições 
socioeconômicas avaliadas por escolaridade, renda e outros indicadores 
de acesso a benefícios sociais, estando os negros mais concentrados nos 
estratos inferiores da pirâmide social.

Para continuar refletindo sobre a violência em relação à raça/cor, analise a 
tabela apresentada logo adiante e reflita sobre as questões a seguir:

1. Em que faixa etária e raça/cor os coeficientes de homicídios são mais altos?

2. O que revelam os diferenciais por sexo e raça/cor em todas as faixas 
etárias?

3. Na sua cidade, a secretaria municipal de saúde trabalha com esses 
detalhamentos de idade e raça/cor?

4. Que contribuições essa análise pode acrescentar para o planejamento e 
vigilância à saúde?

Tabela – Coeficientes de homicídios por 100 mil habitantes, segundo sexo, idade e 
raça/cor – Brasil (20 Ufs), ano X

Sexo Masculino Feminino

Raça Branca Preta Parda Branca Preta Parda

Até 9 anos 1,0 0,9 1,3 1,1 1,0 0,9

10 a 14 anos 4,2 9,7 7,7 1,7 2,3 2,7

15 a 19 anos 64,8 152,5 123,3 6,6 11,5 9,9

20 a 24 anos 102,3 218,5 185,4 6,6 13,2 10,3

25 a 29 anos 96,5 177,2 163,6 7,6 15,2 11,2

30 a 39 anos 69,8 120,5 112,5 5,9 12,1 8,4

40 a 49 anos 49,4 67,9 75,4 4,7 7,3 6,6

50 a 59 anos 35,0 42,3 46,3 3,9 3,8 2,9

60 anos ou mais 22,9 16,5 25,7 4,7 3,2 4,0
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Respostas:

1. Os homens na faixa etária de 15 a 39 anos constituem o grupo mais atingido por 
homicídio no município X, no ano X; em relação à cor da pele, os coeficientes de 
mortalidade por homicídios são bem mais elevados entre as pessoas de cor preta e parda, 
na faixa etária dos 15 aos 39 anos.

2. No grupo de mulheres entre 15 e 39 anos, também se observam os maiores coeficientes, 
mas a realidade dos homicídios nesse grupo é bem menos intensa. Por exemplo: a faixa 
mais atingida entre as mulheres (25 a 29 anos) apresenta taxas que oscilam entre 7,6 por 
100 mil entre brancas e 15,2 entre pessoas com cor de pele preta. Entre os homens de 25 
a 29 anos, os coeficientes variam entre 96,5 para os brancos e 177,2 para os jovens de 
cor preta e parda, por 100 mil habitantes.

5.4.2 Indicadores de morbidade
Outra forma de caracterizar epidemiologicamente a violência é a partir 
dos dados de morbidade, ou seja, de lesões, ferimentos e danos não 
letais provocados por acidentes e violências, também definidos no 
Capítulo 1 como violências físicas, sexuais, psicológicas e negligências.

A morbidade é frequentemente estudada segundo alguns indicadores 
básicos: a incidência e a prevalência.

Incidência

A medida da incidência traz a ideia da intensidade com que uma doença 
acontece numa população e mede a frequência ou probabilidade de 
ocorrência de casos novos da doença na população. Alta incidência 
significa alto risco coletivo de adoecer.

A Incidência Cumulativa (IC) é a proporção de pessoas que se tornam 
doentes durante um período específico de tempo.

Coeficiente de 
Incidência

Número de casos novos de uma doença, em um dado local e período

População do mesmo local e período
X 10n=

Exemplo 6

A incidência de abuso sexual entre mulheres de um determinado muni-
cípio é o número de casos novos de mulheres vítimas de abuso sexual 
registrado em um determinado município, em dado período. Assim, o 
cálculo da incidência seria:
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Índice de abuso 
sexual de mulheres

240 casos novos

200.000 mulheres residentes
X 1.000 = 1,2 casos/1.000 mulheres=

Ou seja, ocorreram 1,2 
casos novos de abuso 
sexual em cada 1.000 
mulheres

Para refletir

Historicamente as mulheres têm sido as maiores vítimas de violência sexual.

A cada ano surgem casos novos, caracterizando uma incidência 
crescente. Com base nesse indicador, como você situa a violência sexual 
no seu município?

5.5 Prevalência
O verbo prevalecer significa ser mais, ter mais valor, preponderar, 
predominar. A prevalência indica a qualidade daquilo que predomina. 
Portanto, prevalência implica acontecer e permanecer existindo num 
momento considerado.

O coeficiente de prevalência é mais utilizado para doenças crônicas e 
de longa duração. Casos prevalentes são os que estão sendo tratados 
(casos antigos), mais aqueles que foram descobertos ou diagnosticados 
(casos novos).

Portanto, em relação às causas externas, a morbidade se refere às lesões e aos 
ferimentos provocados pelos acidentes e violências ocorridos pela primeira 
vez, mais aqueles já existentes em um determinado período de tempo.

Nesse sentido, a prevalência de tentativas de suicídio se constituiria dos 
casos de tentativas pela primeira vez, mais os casos reincidentes em um 
determinado período, em um dado município. Do mesmo modo, os 
casos de abuso físico, psicológico e sexual que têm início em determi-
nado momento e permanecem ocorrendo durante certo período.

Prevalência de 
abuso sexual 
de mulheres

240 casos novos + 2.800 casos antigos

200.000 mulheres residentes
X 1.000 = 15,2 casos/1.000 mulheres=

Ou seja, há 15,2 casos 
de abuso sexual em 
cada 1.000 

Prevalência é o número total 
de casos (novos e antigos) de 
uma doença existentes em um 
determinado local e período.
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Para os acidentes e violências, a morbidade costuma ser registrada no 
Sistema de Informação Hospitalar por meio do diagnóstico primário 
(que designa a natureza da lesão: fratura, traumatismo etc.) e por meio 
do diagnóstico secundário (a causa externa que provocou a lesão ou o 
ferimento: queda, acidente de trânsito, agressão etc.).

A prevalência, como ideia de acúmulo, de estoque, indica a força com 
que subsiste a doença na população (Figura 1).

Figura 1 – Eventos que influenciam a prevalência de doenças em comunidades abertas

Doentes novos Doentes que 
imigraram

Prevalência

Óbitos

Doentes que emigraram

Curas

Incidência

Número de casos

Fonte: Adaptado de Rouquayral e Kerr-Pontes (1993).

Para praticar 

Distribuição das internações por causas específicas e externas

Para exercitar a reflexão sobre o uso dos indicadores de morbidade, 
considere as informações que seguem e as tabelas “Distribuição das 
internações por causas específicas de lesões e envenenamentos. Município 
X, ano X” e “Distribuição proporcional das causas externas que motivaram 
as internações por lesões e envenenamentos, segundo faixas etárias. 
Município X, ano X”. Com base nessas informações, sistematize suas 
ideias sobre as seguintes questões:

1. Qual a causa específica de lesões e envenenamentos que mais atingiu a 
população do município X, no ano X?

2. Como se comportam, por faixa etária, as diferentes causas específicas 
de lesões e envenenamentos?

Para mais detalhes sobre esse 
sistema de informação, consulte o 
Capítulo 16 da parte III.
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Tabela – Distribuição das internações por causas específicas de lesões e 
envenenamentos. Município X, ano X

Causas específicas N % Taxa*

Traumatismos 525.027 83,2 3,0

Intoxicação por substâncias não medicinais 29.826 4,7 0,2

Queimaduras 27.848 4,4 0,2

Outras complicações de cuidados médicos 23.154 3,7 0,1

Intoxicação por drogas, medicamentos e 
substâncias biológicas

9.718 1,5 0,1

Demais causas 15.404 2,3 0,1

Total 630.977 100,0 3,7

* Taxa por 1.000 habitantes

Tabela – Distribuição proporcional das causas externas que motivaram as internações 
por lesões e envenenamentos, segundo faixas etárias. Município X, ano X

Motivo 0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 
39

40 a 
49

50 a 
59

60 e 
mais

Total

Quedas 
acidentais

47,4 43,2 34,4 38,1 41,6 46,2 56,4 43,1

Acidentes 
de 
transporte

13,5 19,1 23,1 20,4 18,6 16,7 13,1 18,2

Outros 
acidentes

11,7 13,4 14,7 13,9 12,8 12,2 10,2 12,9

Fatores 
naturais e 
ambientais

5,9 6,2 5,2 5,4 5,4 5,5 4,5 5,4

Homicídios 1,8 5,7 9,4 7,3 5,5 3,7 1,9 5,4

Lesões 
ignoradas

4,0 3,7 3,7 3,9 3,9 3,7 3,2 3,7

Fogo e 
chamas

8,9 2,7 2,5 2,7 2,8 2,3 1,7 3,4

Cuidados 
médicos

1,5 1,7 2,3 2,7 3,5 4,3 4,9 2,8

Suicídios 0,7 1,5 1,8 2,1 2,0 1,5 0,8 1,5

Demais 
causas

4,4 2,8 3,0 3,6 3,9 3,8 3,4 3,5

Total 94.290 107.370 125.072 98.167 71.833 47.903 84.341 628.976
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Respostas:

1. As internações de idosos por traumatismos no ano X, no município X, foram responsáveis 
pela maioria das 630.977 internações por lesões e envenenamentos nesse município (83,2%). 
Elas correspondem a um coeficiente de prevalência de 3,0 internações por mil habitantes, 
o maior dentre todas as demais causas específicas; analisando-se as 628.976 internações 
por causas externas que motivaram todas as lesões e os envenenamentos, vemos que as 
quedas acidentais (43,1%), os acidentes de transporte (18,2%) e outros acidentes (12,9%) 
respondem, proporcionalmente, pela maior parte das internações.

2. Observando-se a distribuição proporcional por faixa etária dos idosos, como exemplo, 
temos que dos 84.341 idosos do município que foram internados por lesões e 
envenenamentos no ano X, 56,4% sofreram quedas acidentais, 13,1%, acidentes de 
transporte e 10,2%, outros tipos de acidentes.

A sinopse a seguir (Figura 2) detalha os principais indicadores epidemio-
lógicos que poderão ser usados diante da realidade de cada município.

Figura 2 – Indicadores epidemiológicos 

1. Medidas do tipo Proporção

Coeficiente de 
mortalidade específica 

por causa, segundo sexo, 
idade, raça/cor

Coeficiente de incidência  
Coeficiente de prevalência

Proporção

2. Medida do tipo Razão

Razão de Sexo

Medem a 
saúde

Mede o risco de 
morrer

Medem o risco de 
adoecer

Indica o grupo mais 
atingido

Expressa a relação entre  
duas magnitudes
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6. Homicídio: violência 
interpessoal que impede a vida 

Edinilsa Ramos de Souza, Liana Wernersbach Pinto  
e Adalgisa Peixoto Ribeiro 

Este capítulo tem como objetivo proporcionar uma reflexão sobre o 
homicídio, que é a expressão mais intensa da violência interpessoal, 
por afetar o bem mais precioso – a vida de suas vítimas diretas, assim 
como das pessoas próximas, como familiares, amigos e conhecidos, 
referidas como vítimas indiretas, sobreviventes do homicídio, covítimas 
de homicídio. 

O homicídio também é expressão da violência coletiva que afeta prin-
cipalmente grupos e comunidades mais vulneráveis, e tem sido consi-
derado um indicador universal da violência social.

A atual Constituição brasileira, de 1988, conhecida como Constituição 
Cidadã, define o direito à vida como um dos fundamentos do Estado 
de Direito e afirma que o poder público tem como dever primordial 
proteger esse direito.

O capítulo está dividido em três partes: a primeira trata das princi-
pais definições e tipologias dos homicídios; a segunda apresenta sua 
magnitude no Brasil e no mundo, bem como os perfis das vítimas, as 
motivações e consequências; e, por fim, são apresentadas as formas de 
prevenção desse grave problema social e de saúde pública.

6.1 Definições e tipologias
A palavra homicídio é um substantivo masculino, vem do latim hominis 
excidium, que significa o ato de uma pessoa matar outra pessoa. Tam-
bém pode ser denominado como assassinato e assassínio.
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A Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), em sua 10ª revisão, define o homicídio como “lesões infli-
gidas por outra pessoa, empregando qualquer meio, com a intenção de 
lesar (ferir) ou de matar”. Nessa revisão da CID, os homicídios passaram a 
ser denominados como agressões e estão agregados nos códigos X85-Y09, 
que fazem parte do grande grupo de lesões e mortes por causas externas, 
que engloba todos os acidentes e as violências auto e heteroinfligidas. Os 
códigos e subgrupos dessa classificação podem ser vistos no quadro a seguir.

CID-10

X85. – Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas

X86. – Agressão por meio de substâncias corrosivas

X87. – Agressão por pesticidas

X88. – Agressão por meio de gases e vapores

X89. – Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias 
nocivas especificados

X90. – Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não 
especificados

X91. – Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação

X92. – Agressão por meio de afogamento e submersão

X93. – Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão

X94. – Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de 
fogo de maior calibre

X95. – Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma 
não especificada

X96. – Agressão por meio de material explosivo

X97. – Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas

X98. – Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes

X99. – Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante

Y00. – Agressão por meio de um objeto contundente

Y01. – Agressão por meio de projeção de um lugar elevado

Y02. – Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de 
um objeto em movimento

Y03. – Agressão por meio de impacto de um veículo a motor

Y04. – Agressão por meio de força corporal

Para mais detalhamento 
sobre os eventos que 
compõem cada um desses 
subgrupos, consulte a CID-10  
no endereço eletrônico 
http://datasus1.saude.gov.
br/sistemas-e-aplicativos/
cadastros-nacionais/cid-10
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Y05. – Agressão sexual por meio de força física

Y06. – Negligência e abandono

Y07. – Outras síndromes de maus-tratos

Y08. – Agressão por outros meios especificados

Y09. – Agressão por meios não especificados

As mortes provenientes das intervenções legais e as operações de guerra 
(ação de agentes do estado) não estão incluídas nesse grupo de agressões 
da CID. Entretanto, neste capítulo, as mortes por intervenções legais 
(códigos Y35 e Y36) foram somadas aos óbitos por agressões (X85 a X99, 
Y00 a Y09), considerando-se que a literatura tem apontado que parcela 
considerável das ditas intervenções legais apresenta características de 
homicídios, que foram cometidos por policiais sem que tenha havido 
qualquer resistência da vítima. Essas mortes constam nos registros poli-
ciais como “autos de resistência”, ou seja, casos em que a vítima, supos-
tamente, teria reagido à abordagem policial (CANO, 1997).

Do ponto de vista jurídico o homicídio é entendido como a destruição 
voluntária ou involuntária da vida de um ser humano. No Código Penal 
Brasileiro vigente é abordado nos artigos 121 a 128 e está incluído nos cri-
mes contra a pessoa, no capítulo dos crimes contra a vida (BRASIL, 2019).

Homicídio doloso e culposo são modalidades de homicídios que qua-
lificam as circunstâncias ou intenções de um assassinato.

Dolo é um procedimento que envolve fraude, velhacaria, engano, traição 
e maquinação por parte de alguém em relação a outra pessoa. Agir com dolo 
significa que alguém tem a intenção de atingir e causar dano a outras 
pessoas. É uma prática com o objetivo consciente de cometer um crime, 
sem que a pessoa que o comete tenha sido influenciada ou motivada por 
terceiros. São exemplos de dolo: a elaboração de um contrato fraudulento 
em busca da concretização de um negócio; um condutor dirigir 
embriagado e provocar um acidente de trânsito com vítimas fatais.

Homicídio doloso ocorre quando existe dolo, ou seja, quando o 
ato é praticado com intenção de matar e a pessoa tem consciência 
da consequência dos seus atos. É quando uma pessoa mata outra 
intencionalmente. 

Homicídio culposo acontece quando a morte de uma pessoa ocorre sem 
que tenha existido a intenção de matar. Em geral, o homicídio culposo 
ocorre por negligência, imprudência ou imperícia.

Para saber mais sobre 
homicídio doloso e culposo, 
consulte o artigo 121, p. 1 a 
4 do Código Penal Brasileiro 
em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del2848compilado.htm
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6.2 Tipificações dos homicídios
Para fins de penalidade jurídica, os homicídios podem ser considerados 
simples e qualificado.

 k Homicídio simples é aquele praticado por um indivíduo a partir de um 
ato de violenta emoção ou seguido por injusta provocação da vítima. 

 k Homicídio qualificado refere-se àquele que é premeditado e praticado 
de forma perversa, como, por exemplo, imprimindo tortura à vítima. O 
motivo, o meio, ou o fato de visar encobrir outro crime são considerados 
fatores qualificadores. Assim, o homicídio é considerado qualificado 
quando é motivado por discriminação racial, sexual ou religiosa. 
Se o homicídio apresentar dois desses qualificadores, é considerado 
duplamente qualificado; se tiver os três, será triplamente qualificado. 

A seguir são apresentadas algumas tipificações de homicídio como latro-
cínio, crime passional, feminicídio, infanticídio e eutanásia, não só 
pela importância da sua presença em nossa realidade, mas também pelas 
complexas implicações que têm nos distintos aspectos da vida cotidiana.

Latrocínio indica o ato de roubar à mão armada. É comumente iden-
tificado como roubo seguido de morte. Pode ser considerado sinônimo 
de extorsão violenta. No caso do latrocínio, existe o dolo (a intenção) 
de matar alguém para roubar alguma coisa. Seu objetivo principal é a 
apropriação do patrimônio da vítima. Trata-se da junção de duas práti-
cas ilícitas (roubo e homicídio). Está tipificado como crime hediondo no 
artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. 

Crime passional refere-se ao homicídio que é motivado por uma grande 
emoção e um sentimento de paixão doentia do autor em relação à vítima. O 
termo “passional” destaca o intenso afeto ou o forte sentimento de posse do 
autor para com a vítima. O agressor, ao não se sentir correspondido em seu 
afeto, desenvolve um comportamento dominador, possessivo e agressivo, 
que leva a agressões físicas, estupros e homicídios. Geralmente, é motivado 
por ciúme nas relações conjugais e afetivas. Apesar de envolver emoção 
intensa, nem sempre é praticado por impulso. Em alguns casos, é planejado.

O que diferencia o crime passional de outros tipos de homicídio é a 
relação afetiva que existe entre as partes envolvidas em um relaciona-
mento. Entretanto, o crime passional pode existir sem que haja uma 
relação íntima entre o criminoso e a vítima, como é o caso, por exem-
plo, da paixão platônica não correspondida.

Feminicídio é o homicídio contra a mulher por razões da condição 
de sexo feminino. É considerado homicídio qualificado e foi incluído 

Crimes hediondos, segundo 
o Dicionário Compacto Jurídico 
(GUIMARÃES, 2006), são aqueles 
“cometidos com requintes de 
perversidade, para os quais não 
há fiança nem graça ou anistia, 
indulto ou liberdade provisória”.

Para saber mais sobre 
latrocínio, acesse: https://
www.significados.com.br/
latrocinio/

Outras informações sobre 
crime passional estão 
disponíveis em: https://
www.google.com/
search?client=firefox-b-
d&q=crime+passional
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no Código Penal pela Lei n. 13.104, de 2015. Importante ressaltar que 
grande parte do feminicídio é constituída por crimes passionais cujos 
autores são ex ou atuais companheiros das vítimas.

Femicídio

O termo foi utilizado pela primeira vez por Diana Russel, em 1976, durante 
depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, 
em Bruxelas. Inicialmente referia-se aos assassinatos de mulheres 
exclusivamente relacionados a questões de gênero. Quando o termo 
foi traduzido para o espanhol sofreu modificação com vistas a incluir as 
especificidades da realidade latino-americana. Assim, nesta tradução, 
criou-se o termo feminicídio, o qual incluiria elementos adicionais como a 
impunidade e a violência institucional (LAGARDE, 2006). Atualmente, ele 
é empregado em um sentido mais amplo, envolvendo, de forma geral, os 
óbitos de mulheres por homicídios (NOWAK, 2012).

Infanticídio, no Brasil, é considerado um crime doloso. Para ele é desig-
nado um dispositivo próprio do Código Penal, artigo 123, e a penalidade 
é diminuída em relação ao homicídio, desde que seja praticado pela mãe 
sob influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto. Caso 
a mãe não se encontre nessa condição, o crime passa a se caracterizar 
como homicídio. Se ocorrer antes do parto, é considerado aborto. Quando 
a vítima for outra criança que não o filho, o crime passa a ser homicídio.

Infanticídio

Termo que vem do latim infanticidium e significa a morte de criança, 
especialmente recém-nascida. Esse fenômeno sempre existiu no decorrer 
da História. Na Antiguidade, referia-se a matança indiscriminada de 
crianças nos primeiros anos de vida. No Império Romano, e também em 
algumas tribos bárbaras, sua prática era aceita com o objetivo de regular a 
oferta de comida à população. Na China, o elevado índice de infanticídio e 
de aborto de meninas chegou a gerar um desequilíbrio populacional.

Nos Códigos Penais Brasileiros de 1830, 1890 e 1940, o infanticídio esteve 
presente e foi conceituado de diversas formas. 

O Código Penal de 1890 definia infanticídio como: “Matar recém-
nascido, isto é, infante, nos sete primeiros dias de seu nascimento, quer 
empregando meios diretos e ativos, quer recusando à vítima os cuidados 
necessários à manutenção da vida e a impedir sua morte.”

O Código Penal de 1940 adotou critério diverso, ao estabelecer em 
seu artigo 123 que o infanticídio é: “Matar, sob a influência do estado 
puerperal, o próprio filho, durante ou logo após o parto” (BRASIL, 2019).

O problema dos homicídios de 
mulheres ganhou maior destaque 
no Brasil a partir da década de 
1970, quando se iniciou um forte 
movimento pela defesa da vida das 
mulheres e pela punição dos autores. 

Esse movimento teve seu auge 
em dezembro de 1976 com o 
assassinato de Angela Diniz por 
Doca Street, de quem ela desejava se 
separar. O assassino não foi punido 
e as mulheres se organizaram em 
torno do lema “Quem ama não 
mata” (BLAY, 2003).
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A eutanásia é aqui destacada por ser um tipo extremamente polêmico de 
morte, uma vez que envolve aspectos éticos, morais, culturais e religiosos 
de pessoas e grupos que a defendem e a rejeitam. Seus defensores alegam 
que a pessoa deve ter o direito de escolher morrer com dignidade ou viver 
sofrendo ante uma morte inevitável. Os que a condenam utilizam o argu-
mento religioso de que só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém.

Embora a eutanásia não figure no Código Penal Brasileiro, na prática ela 
é enquadrada como homicídio simples. Mesmo sendo proibida no Brasil, 
a Lei n. 10.241 de 1999, do estado de São Paulo, confere ao doente termi-
nal, usuário de um serviço de saúde, o direito de recusar um tratamento 
doloroso que apenas prolongará por um tempo a sua vida. Há países 
como a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça, Canadá, e Colômbia que a 
praticam de forma organizada e legal (CASTRO et al., 2016).

6.3 Magnitude da mortalidade por 
homicídios: Brasil em números e taxas
Estima-se que 477 mil pessoas tenham sido assassinadas no mundo, em 
2016. A região das Américas possui as mais altas taxas de homicídios e o 
Brasil ocupa a sétima posição, com 31,3 mortes por 100 mil habitantes, em 
2016, precedido por Honduras, Venezuela, El Salvador, Colômbia, Trinidade 
e Tobago e Jamaica (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). Essa taxa 
de homicídios brasileira é 30 vezes maior que a taxa da Europa (Gráfico 1). 

Gráfico1 – Taxas de homicídios na região das Américas (mortes por 100 mil habitantes)
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Fonte: World Health Organization (2018).

Eutanásia consiste em apressar a 
morte de um doente terminal, com 
prognóstico fatal ou em estado 
de coma irreversível, sem chances 
de sobreviver. Visa induzir a morte 
de uma maneira suave e sem dor, 
com a finalidade de acabar com o 
sofrimento do paciente. Pode ser 
ativa (quando se apela a recursos 
como injeção letal, medicamentos 
em dose excessiva e outros) ou 
passiva (pela falta de recursos 
necessários às funções vitais como 
água, alimentos, fármacos ou 
cuidados médicos).
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Alguns países latino-americanos, além de historicamente registrarem 
altas taxas de homicídios, vivenciam uma tendência crescente dessa vio-
lência a partir dos anos 2000. Exemplo disso é a Venezuela, cuja taxa 
cresceu no período de 1999 a 2016. O Brasil nesses mesmos anos também 
registrou taxas crescentes, como mostra o Gráfico 2 (GAWRYSZEWSKI et 
al., 2012; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

Gráfico 2 – Evolução das taxas de homicídios no Brasil e Venezuela (mortes por 100 mil habitantes)
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Fonte: Gawryszewski et al. (2012); World Health Organization (2018).

Apenas nos últimos dez anos, 556 mil brasileiros perderam suas vidas 
devido aos homicídios. Somente em 2017, 65.602 pessoas morreram 
por agressões e intervenções legais (como são chamadas as mortes que 
ocorrem no confronto com a polícia). No entanto, é preciso destacar 
que a mortalidade violenta é bastante distinta regionalmente. No Grá-
fico 3, observa-se a distribuição percentual dos homicídios. Destaca-se a 
Região Nordeste como a que mais registrou assassinatos, seguida pelas 
Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste.
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Gráfico 3 – Distribuição percentual dos homicídios, segundo Regiões. Brasil, 2017 (N=65.602*)
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (DATASUS, 2017). 

* Inclui mortes por agressões (N= 63.748) e por intervenções legais (N=1.854).

Para refletir

Qual é a taxa de homicídio do seu município?

No período de 2000 a 2010, a Região Norte cresceu em 100,9% as suas 
taxas de homicídio, com destaque para os municípios do interior dos 
estados; as Regiões Nordeste e Sul também experimentaram, respecti-
vamente, acréscimo de 76,4% e 53,6% nesse período; a Centro-Oeste 
manteve suas taxas com um leve aumento de 2,6% e a Região Sudeste, 
ao contrário das demais, registrou uma diminuição de 48,1% na taxa 
de homicídio (ANDRADE; DINIZ, 2013). No período seguinte (entre 
2011 e 2017), todas as regiões registraram aumentos percentuais em 
suas taxas de homicídio, exceto a Região Sudeste e Centro-Oeste, que 
reduziu, respectivamente (-4,9% e -2,6%).

É interessante citar as cinco Unidades da Federação que, em 2017, 
apresentaram as maiores e as menores taxas de homicídio por 100 mil 
habitantes (Gráficos 4 e 5) (CERQUEIRA et al., 2019).

Para saber mais sobre 
homicídio no Brasil, consulte 
o Atlas da Violência 2018, 
produzido pelo Instituto 
de Pesquisas Econômicas e 
Aplicadas e o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública. 
Disponível em: http://www.
ipea.gov.br/portal/images/
stories/PDFs/relatorio_
institucional/180604_atlas_
da_violencia_2018.pdf
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Gráfico 4 – Unidades da Federação com as maiores taxas de homicídio por 100 mil habitantes
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Fonte: Cerqueira et al. (2019).

Gráfico 5 – Unidades da Federação com as menores taxas de homicídio por 100 mil habitantes
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Fonte: Cerqueira et al. (2019).

Alguns estudos vêm mostrando que o risco de morrer por homicídio 
é maior em municípios com maior porte populacional, mais urbani-
zados, com altas taxas de fecundidade e de analfabetos e com maior 
desigualdade econômica. No entanto, alguns autores defendem que, 
nos últimos anos, vem ocorrendo uma reorganização da violência no 
território nacional, o que trouxe uma disseminação e uma interiorização 
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dos homicídios no Brasil. Isso não ocorre de forma aleatória, mas segue 
diversas lógicas como o seu aumento em áreas que apresentaram desen-
volvimento econômico recente, ou mesmo reorganização do uso dos 
espaços; em fronteiras interestaduais e internacionais, provavelmente 
em função do comércio ilegal de armas, drogas e outras mercadorias; 
e em locais onde o policiamento é escasso ou onde o aparato de segu-
rança não consegue impedir a ocorrência de crimes por sua ineficiência 
ou pela escassez de recursos (ANDRADE; DINIZ, 2013; STEEVES; PET-
TERINI; MOURA, 2015). Outros fatores podem ser determinantes ou 
estar diretamente associados à ocorrência de homicídios como gênero, 
faixa etária, raça/cor, local de moradia, trabalho e emprego, que serão 
abordados a seguir.

6.4 Perfil das vítimas: a concretização  
das interseccionalidades
A violência que atinge e mata alguém também afeta outras pessoas, 
que podem pertencer ao círculo de relações da vítima direta e sofrer 
os efeitos da violação cometida. Desse modo, além da vítima direta do 
ato violento, ela produz vítimas indiretas, o que amplia o escopo da 
vitimização e a amplitude do sofrimento gerado em decorrência do 
ato criminoso.

A Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às Vítimas 
da Criminalidade e de Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em sua Resolução n. 40/34, de 29 de novembro de 1985, 
considera vítimas (da criminalidade)

as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido um 
prejuízo, nomeadamente um atentado à sua integridade física 
ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda material, 
ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como 
consequência de atos ou de omissões violadores das leis penais 
em vigor num Estado membro, incluindo as que proíbem o abuso 
de poder (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1985). 

Essa declaração inclui a noção de vítima indireta, ampliando a compreensão 
da vitimização. Assim, “o termo ‘vítima’ inclui também, conforme o caso, 
a família próxima ou as pessoas a cargo da vítima direta e as pessoas 
que tenham sofrido um prejuízo ao intervirem para prestar assistência às 
vítimas em situação de carência ou para impedir a vitimização.”

Quando se analisa a mortalidade por violências, é fundamental pen-
sar nas interseccionalidades. Assim, há indivíduos que em função da 
sobreposição de marcadores, como classe social, cor da pele, religião, 
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deficiências, gênero e orientação sexual, são mais vulneráveis à viti-
mização por violência. São inúmeros os trabalhos que apontam os 
jovens negros e pobres como as principais vítimas da violência letal 
no Brasil (MALTA et al., 2017; REICHENHEIM et al., 2011; SOARES 
FILHO, 2011).

Interseccionalidade 

O termo foi cunhado pela primeira vez, em 1991, por Kimberlé Crenshaw 
em um estudo com mulheres negras pertencentes às classes desfavorecidas, 
nos Estados Unidos. O termo, também denominado interconectividade ou 
identidades multiplicativas, comporta a ideia de que as diversas estruturas 
de poder interagem nas vidas de pessoas e grupos minoritários. 

Interseccionalidade é a consequência de diferentes formas de dominação 
ou de discriminação. São formas de capturar as consequências da 
interação entre duas ou mais subordinações: sexismo, racismo e 
patriarcalismo. Portanto, é necessário estudar classe, gênero, raça e 
sexualidade juntos, conforme recomenda Adriana Piscitelli (2008, 2012), 
porque eles se conectam e atuam juntos.

Isso fica claro quando se analisam os dados de mortalidade por homicídio 
ao longo do tempo. Ao tomar como exemplo o ano de 2017, observa-se 
que 92% das 65.602 pessoas que foram assassinadas no Brasil eram do 
sexo masculino (Figura 1), 75,5% de cor preta ou parda (Figura 2). Os 
homens brasileiros têm uma probabilidade 9,2 vezes maior de morrer 
por homicídio do que as mulheres (MALTA et al., 2017).

Figura 1 – Distribuição percentual dos óbitos por homicídio*, segundo sexo (N=65.502)

92%
HOMENS

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (DATASUS, 2017). 

* Inclui mortes por agressões (N=63.748) e intervenções legais (N=1.854)
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Figura 2 – Distribuição percentual dos óbitos por homicídio*, segundo raça/cor (N=65.502)
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (DATASUS, 2017). 

* Inclui mortes por agressões (N=63.748) e intervenções legais (N=1.854).

A sobremortalidade masculina por homicídios é um fenômeno mundial. 
Estudo sobre homicídios que analisou dados de 193 países, publicado 
em 2014 pelo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
mostrou que os percentuais de morte masculinas variaram de 71% 
(Ásia) a 88% (Américas) entre as regiões do mundo.

Os homens também foram os principais perpetradores, totalizando 
cerca de 95% no nível global. Contudo, quando consideramos os 
homicídios no contexto das relações entre parceiros íntimos, as 
mulheres constituem dois terços das vítimas. Estima-se que quase 
47% das mulheres assassinadas, em 2012, foram mortas por seus par-
ceiros ou membros de suas famílias (UNITED NATIONS OFFICE ON 
DRUGS AND CRIME, 2014).

A juventude tem sido fortemente vitimizada pelos homicídios, que 
constitui a principal causa de morte entre os jovens brasileiros. Em 2017, 
o grupo de 15 a 29 anos foi o mais acometido (53,8%), seguido pelos 
indivíduos de 30 a 39 anos (22,5%). Segundo relatório do UNODC, no 
mundo, 35% das vítimas são homens de 15 a 29 anos. Os homens das 
outras faixas etárias totalizaram 44% dos óbitos. As mulheres na faixa 
de 15 a 29 anos representaram 8% contra 13% daquelas em outras 
faixas. Nas Américas do Sul e Central, as taxas de homicídio de homens 
de 15 a 29 anos são quase quatro vezes a média global para esse grupo 
etário (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2014).

Outro marcador importante é a condição socioeconômica. Diversos 
estudos mostram uma nítida concentração de homicídios em regiões 
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com desvantagens socioeconômicas, com grande percentual de jovens, 
negros, famílias monoparentais e alto percentual de crianças, cuja 
média de renda dos chefes de domicílios é baixa e onde a precarie-
dade das condições de vida é tida como fator de grande influência no 
advento da criminalidade (BEATO FILHO; REIS, 1999; CANO; SAN-
TOS, 2001; COHEN et al., 1998; KUBRIN, 2003; LIMA, 2000; SILVA, 
2006; TOUSSAINT, 2002). 

Em 2017, a taxa de homicídio de negros foi 2,7 vezes superior a de não 
negros. No período compreendido entre 2007 e 2017, houve cresci-
mento dessa taxa em 33,1% e entre os não negros houve um acréscimo 
de 3,3%. Em 2017, 66% de todas as mulheres assassinadas no país 
eram negras, evidenciando, assim, a sobremortalidade da população 
negra brasileira quando comparada à população branca (CERQUEIRA 
et al., 2019). 

Em termos individuais gerais, as características sociais e demográficas 
das vítimas são muito semelhantes às dos agressores. Os homicídios 
envolvem pessoas cujas relações sociais são próximas (parentes e ami-
gos), pertencem ao mesmo grupo social, e exercem ocupações manuais 
que requerem baixa qualificação. Observa-se forte relação entre a ocor-
rência de homicídios e o consumo de álcool e outras drogas.

Os dados sobre o perfil das vítimas deixam claras as subordinações e 
interações de gênero, raça e classe social que têm vitimizado, preferen-
cialmente, as pessoas que agregam os marcadores sociais da pobreza, da 
juventude, da negritude e do machismo. 

Para refletir

Esse perfil de vítimas de homicídios reflete a realidade do seu município? 

Como tem sido tratada essa problemática no seu município? Há alguma 
ação no sentido de prevenir essas mortes e de apoio às vítimas indiretas? 

6.5 As vítimas indiretas dos homicídios
A literatura apresenta estimativa de que para cada vítima direta de 
homicídio há em torno de sete a dez familiares afetados indireta-
mente, sem considerar amigos, vizinhos e colegas de trabalho (COSTA; 
NJAINE; SCHENKER, 2017). Também é importante mencionar que um 
homicídio produz vítimas indiretas, tanto relacionadas àquela pessoa 
que perdeu a vida como àquela que agrediu e matou.
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Frequentemente, os estudos destacam as várias consequências da violên-
cia letal para a saúde física e mental das vítimas indiretas. Transtornos 
mentais como ansiedade, depressão, além de insônia e sentimento de 
insegurança e o transtorno do estresse pós-traumático têm sido diag-
nosticados em pessoas que perderam de forma violenta algum parente. 
Doenças crônicas como hipertensão, diabetes e mesmo câncer tendem 
a surgir ou a agravar após a vivência do evento traumático violento 
(SOUZA et al., 2017). Crianças e adolescentes que presenciam o assassi-
nato da mãe também são consideradas vítimas indiretas do feminicídio. 
Do ponto de vista psicológico, ao vivenciar esse episódio violento, o filho 
pode apresentar sintomas como flashbacks do evento traumático, pesade-
los, constante estado de alerta, sentimentos de raiva, medo e impotência. 
O evento também pode desencadear o transtorno de estresse pós-trau-
mático.

A morte violenta também afeta outros aspectos da vida das vítimas indi-
retas, como observado por Souza et al. (2016) ao estudar o homicídio de 
jovens em dez cidades do Brasil. Entre os achados da pesquisa ressalta-se 
que as relações sociais das vítimas indiretas ficam comprometidas, seja 
pelos deslocamentos devido ao medo de que o mesmo ocorra com outro 
membro da família ou para fugir do criminoso, como pelo isolamento a 
que ficam submetidas na própria comunidade onde residem e, às vezes, 
na família ampliada, que pode associar o homicídio ao fato do parente 
estar envolvido com a criminalidade. O desamparo social foi outra con-
dição muito frequente entre os parentes de jovens assassinados, sobre-
tudo pela falta de informação junto às autoridades sobre o episódio e o 
andamento do processo, mas também pela falta de apoio das principais 
instituições que poderiam fornecer algum amparo, como é o caso dos 
serviços de saúde e os de assistência social (COSTA, 2015). 

Em meio a todas essas dificuldades, não faltam os problemas econômicos 
agravados pela perda do provedor morto e pela perda de emprego, por ter 
de se ausentar do trabalho para cumprir uma longa peregrinação nas insti-
tuições de segurança e de justiça, caso decida lutar por direitos e reparação.

Relato de caso: o impacto da perda por homicídio na vida  
das famílias

Carlos foi assassinado aos 20 anos de idade, no ano de 2011, em 
circunstâncias pouco esclarecidas. Segundo informações da polícia, ele foi 
morto pelo ex-companheiro de sua namorada, a mando dela. 

Ele teve os braços e as pernas quebrados e recebeu diversos tiros. Chegou com 
vida ao hospital e teve tempo de relatar para a polícia o que tinha acontecido e 
quem eram os envolvidos. Acabou morrendo algumas horas depois. 
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Dona Lourdes, sua mãe, não sabia, mas o jovem já tinha recebido ameaças 
e estava muito assustado. A família chegou a se organizar para conseguir 
dinheiro, a fim de que Carlos saísse da cidade. Pela fragilidade do estado 
de saúde de Dona Lourdes, ela foi poupada de informações sobre a 
investigação do caso. Dona Lourdes acredita que o futuro seria muito 
bom, pois Carlos era um rapaz interessado e não era de briga. A notícia 
da morte do jovem foi totalmente inesperada para ela, levando-a a um 
profundo sofrimento. Não se conformou com a perda e queria esclarecer 
de fato a causa da morte. 

Dona Lourdes desenvolveu uma depressão profunda, precisou deixar 
o emprego e tentou se matar várias vezes. Passou a fazer uso de 
antidepressivos e apresentou uma perda acentuada de peso. O seu quadro 
cardíaco, que já era delicado, agravou-se e ela precisou fazer uma cirurgia. 
Também descobriu que ela e o marido estavam com câncer. As irmãs 
do jovem, todas com filhos pequenos, ficaram abaladas. Dona Lourdes 
buscou ajuda principalmente no Caps, onde iniciou tratamento devido ao 
seu quadro emocional. Também buscou forças na religião para superar a 
depressão. Não há relatos de comportamentos transgressores, mas sim, 
de um jovem introspectivo, sem amigos e superprotegido pela mãe, com 
quem mantinha uma intensa relação de dependência afetiva. A morte, 
totalmente imprevista, deixou a mãe perdida e sem referências.

6.6 Motivações dos homicídios
Do ponto de vista da sociologia, os crimes são ações sociais, condutas 
humanas para as quais os sujeitos da ação atribuem um sentido, uma 
motivação, no sentido weberiano. Portanto, o homicídio, enquanto o 
ápice da agressividade humana, também é uma ação social (SILVA, 2006).

Os cientistas sociais estudiosos do homicídio ressaltam que não há um, 
mas vários tipos de homicídio, sendo preciso tipificá-los, a fim de via-
bilizar políticas públicas mais condizentes ao combate de tais crimes. 
Ainda de acordo com Silva (2006), de modo geral, os estudos socio-
lógicos buscam classificar os homicídios relacionando-os aos fatores 
estruturais (contexto em que ocorrem), e aos fatores individuais (perfil 
sociodemográfico dos agressores e das vítimas, sobretudo as relações 
sociais existentes entre eles).

Williams et al. (apud SILVA, 2006), por exemplo, classificaram os homi-
cídios a partir da relação entre vítima e agressor e dos conflitos que os 
desencadearam. Encontraram que mais da metade dos homicídios entre 
familiares e entre conhecidos foram motivados por conflitos interpessoais 
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cotidianos, enquanto a maioria dos homicídios entre estranhos tiveram 
outras motivações e ocorreram em circunstâncias diferentes.

Os estudos que classificam os homicídios a partir dos contextos em que 
eles acontecem convergem para questões de drogas, além de conflitos 
amorosos e os provocados por discussões corriqueiras. Mostram ainda que 
vítimas e agressores apresentam relações sociais de parentesco e amizade.

O UNODC (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2014) 
classifica as mortes violentas intencionais em três grupos: atividades 
criminais, interpessoais e agendas sociopolíticas, e considera que as 
circunstâncias, motivações e relações que levam aos homicídios são 
múltiplas e com frequência se sobrepõem. 

A seguir destacam-se três tipos de crime violento que atuam de forma 
interseccional e foram aqui agregados segundo as suas principais moti-
vações: (1) homicídio motivado por questões de gênero e orientação 
sexual; (2) homicídio motivado por questões de raça/etnia; (3) homicí-
dio motivado pela criminalidade comum e pelo narcotráfico.

6.6.1 Homicídio motivado por questões de 
gênero e orientação sexual
Estima-se que, anualmente, cerca de 66 mil mulheres morrem por 
homicídio no mundo e essas mortes representam aproximadamente 
17% do total desses eventos (NOVAK, 2012). O homicídio de mulheres 
é crescente no Brasil, e o país figura como o quinto em número de 
feminicídios no mundo (MALTA et al., 2017; SILVA et al., 2013).

Em 2017, registrou-se 4.936 homicídios de mulheres no Brasil, o que 
resultou em uma taxa de 4,7 óbitos/100.000 habitantes do sexo femi-
nino, com destaque para os estados de Roraima (10,6 óbitos/100 mil 
habitantes), Rio Grande do Norte e Acre (8,3 óbitos por 100 mil) como 
aqueles que apresentaram as taxas mais elevadas para o ano analisado 
(CERQUEIRA et al., 2019).

O homicídio de mulheres representa, com frequência, o ápice de uma 
longa história de violência. Ele é o extremo de um contínuo de uma vasta 
gama de abusos verbais e físicos cometidos contra as mulheres (RUSSEL; 
CAPUTTI, 1992). Segundo Pasinato (2011), a violência contra as mulhe-
res é universal e estrutural e fundamenta-se no sistema de dominação 
patriarcal presente em praticamente todas as sociedades do mundo oci-
dental. Esses assassinatos são motivados pelo ódio, desprezo, prazer ou 
senso de propriedade das mulheres (CORRADI et al., 2016) e ocorre em 
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sociedades patriarcais, caracterizadas pela dominação da mulher pelo 
homem, por meio da construção social e política da masculinidade como 
ativa, agressiva e da feminilidade como receptiva e passiva.

Com relação à população LGBT os dados são escassos, porque os siste-
mas nacionais de informação, da saúde e da justiça, ainda não dispõem 
de campos para registro quanto à sua identidade de gênero e orientação 
sexual. O que se sabe provém de esforços pontuais para registrar as 
violências contra esse grupo por algumas organizações não governa-
mentais e de iniciativas governamentais da saúde, como o Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan), e da Polícia Civil que, 
em alguns estados, já inseriu o nome social em seus formulários.

Em relação a esse grupo há muito preconceito e isso com frequência é 
motivação para o assassinato dessas pessoas. Tais preconceitos e discri-
minações podem desencadear agressões que são comumente denomi-
nadas homofobia ou LGBTfobia.

Dados do relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB), no ano de 2017, 
mostram que 445 pessoas LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) 
morreram no Brasil, o que representou um aumento de 30% em rela-
ção a 2016, quando se registraram 343 mortes (Gráfico 6). Verificou-se 
que 30,8% envolveram o uso de armas de fogo. O detalhamento das 
características das vítimas pode ser observado nos Gráficos 6 a 9.

Gráfico 6 – Homicídios LGBT+ (2016-2017)
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Fonte: Relatório do Grupo Gay da Bahia ([2018]).

Para saber mais sobre identidade 
de gênero, orientação sexual e 
heteronormatividade, consulte o 
Capítulo 9.
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Quanto à faixa etária das vítimas, 32,9% tinham entre 18 e 25 anos, 
41,2% entre 26 e 40. Em 1,9% dos casos, a vítima tinha mais de 60 
anos e, em 5,7%, menos de 18 anos (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Faixa etária das vítimas LGBT+ de homicídio no Brasil (2017) 
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Fonte: Relatório do Grupo Gay da Bahia ([2018]).

Os indivíduos de cor da pele branca predominaram entre as vítimas 
(66%), seguidos de pardos (27%) e pretos (7%) (Gráfico 8). 

Gráfico 8 – Características raciais das vítimas LGBT+ de homicídio no Brasil (2017)

66%

27%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

brancos pardos afrodescendentes

Fonte: Relatório do Grupo Gay da Bahia ([2018]).
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Em relação ao segmento LGBT, os óbitos foram assim distribuídos: 194 
eram gays (43,6%), 191 trans (42,9%), 43 lésbicas (9,7%), cinco bis-
sexuais (1,1%) e 12 heterossexuais (2,7%) (Gráfico 9). Esse último 
segmento foi incluído no relatório pelo fato dessas mortes terem sido 
causadas pelo envolvimento com o universo LGBT. Observou-se que 
37% das mortes ocorreram dentro da própria residência, 56% em vias 
públicas e 6% em estabelecimentos privados. Os dados compilados pelo 
GGB se baseiam em notícias publicadas na mídia, internet e informa-
ções pessoais (GRUPO GAY DO BRASIL, [2018]).

Gráfico 9 – Distribuição de óbitos no Brasil em relação ao segmento LGBT (2017) 
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Fonte: Relatório do Grupo Gay da Bahia ([2018]).

6.6.2 Homicídio motivado por questões de 
raça/etnia 
Conforme mostrado anteriormente, no item relativo ao perfil das víti-
mas, as pessoas jovens e não brancas são as principais vítimas da vio-
lência homicida. O racismo, historicamente, tem determinado um pior 
posicionamento socioeconômico desse grupo populacional, por políti-
cas e práticas discriminatórias, no que diz respeito ao acesso à educação 
e ao mercado de trabalho. Além disso, a reprodução de estereótipos 
que estigmatizam as pessoas negras como indivíduos perigosos ou cri-
minosos os tornam ainda mais vulneráveis à vitimização (CERQUEIRA; 
COELHO, 2017).

Oliveira, Torres e Torres (2018) relatam a instalação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) no Senado, em 2015, sobre o assassinato de 
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jovens, na qual foram realizadas 29 audiências públicas em vários esta-
dos brasileiros, e coletados dados nas Secretarias de Segurança Pública 
Estaduais. Os dados apurados mostraram que o homicídio continua 
sendo a principal causa de morte de jovens negros, pobres e moradores 
da periferia no país. A CPI concluiu que há um “genocídio simbólico” 
contra jovens negros no Brasil e denunciou a escassez de serviços públi-
cos básicos nas localidades onde a maior parte da população é negra e 
pobre. Além disso, outro tema de destaque foi a desigualdade entre 
brancos e negros na abordagem praticada pelas polícias.

A associação entre racismo e homicídio ocorre também na atuação 
do Estado por meio da polícia, o que alguns autores denominam de 
“racismo institucional”, que reforça o preconceito de cor na sociedade. 
A polícia, que deveria resguardar os direitos civis, a incolumidade física 
e de quem se esperaria isonomia no tratamento ao cidadão, não raras 
vezes realiza abordagens com uso excessivo da força e com tratamentos 
totalmente diferenciados em relação às pessoas negras (CERQUEIRA; 
COELHO, 2017).

A análise dos boletins de ocorrência decorrentes de intervenções poli-
ciais que resultaram em mortes, nos anos de 2015 e 2016, mostrou que 
99,3% das vítimas foram pessoas do sexo masculino, 81,8% tinham 
entre 12 e 29 anos e 76,2% eram negros (FÓRUM BRASILEIRO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, 2017). Assim, verifica-se que a desigualdade 
racial no Brasil se evidencia na violência letal e nas políticas de segu-
rança, sendo os homens negros jovens muito mais vulneráveis à vio-
lência, à ação letal das polícias e ao encarceramento, uma vez que tam-
bém predominam na população carcerária (CERQUEIRA et al., 2018). 

Os indígenas constituem outro grupo étnico racial também acometido 
por essa forma de violência, mas cuja visibilidade é muito pequena. 
Entre 2003 e 2017, 1.119 indígenas foram assassinados no país. Dos 
110 assassinatos ocorridos em 2017, 33 (30%) ocorreram no estado 
de Roraima. As principais motivações para esses crimes foram brigas 
e/ou uso de álcool e os conflitos fundiários (CONSELHO INDIGE-
NISTA MISSIONÁRIO, [2018]). Ao comparar a média de assassinatos 
do quadriênio 2003-2006 (180 óbitos) com o quadriênio 2014-2017 
(503 óbitos), verifica-se um crescimento de 279%. Importa frisar que 
no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi) não 
são registrados dados sobre faixa etária, o povo, nem sobre as circuns-
tâncias desses homicídios.

Dados oriundos do Sistema de Informações sobre Mortalidade, para o 
ano de 2017, indicam que aconteceram 709 mortes de indígenas por 
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causas externas, sendo 247 por agressão. Dessas, 206 eram do sexo 
masculino e 39 do sexo feminino e duas teve o sexo informado como 
ignorado; 46,5% se encontravam na faixa dos 20 aos 39 anos. O sis-
tema de informação não dispõe de dados sobre a motivação das mortes.

6.6.3 Homicídio motivado pela criminalidade 
comum e pelo narcotráfico
As taxas de homicídio relacionadas a atividades criminais variam bastante 
no mundo, e se destacam pelos elevados valores as regiões das Amé-
rica Central e do Sul. Estima-se que 30% dos homicídios nas Américas 
sejam em virtude da ação do crime organizado. Essas mortes, portanto, 
caracterizam-se como uma violência essencialmente urbana.

É comum o aumento do risco de mortes por homicídio em zonas de con-
flitos armados, rivalidade e disputa do tráfico de drogas no Brasil (MALTA 
et al., 2017). Misse (2010) considera que a associação entre o varejo dessa 
atividade ilegal e a violência no Brasil resulta da defesa do território onde 
esse comércio ocorre, contra “inimigos” que ameaçam os lucros, ou seja, 
outros grupos criminosos e a polícia, ou mesmo entre grupos de trafican-
tes. Nesses territórios, defendidos a “ferro e fogo”, o baixo poder aquisi-
tivo das pessoas que neles vivem as torna vulneráveis a um sistema de 
consignação de vendas das drogas em que a dívida é paga com a vida.

Não se pode esquecer que mais recentemente o controle desses territó-
rios foi ampliado para outras atividades legais, como a venda de prote-
ção, de gás, de acesso à internet e a ocupação de imóveis, dentre outras, 
que passaram a ser taxadas pela milícia – grupos formados por militares 
ou ex-militares, em alguns casos associados a traficantes e outros crimi-
nosos locais, não raro com a conivência e/ou apoio de autoridades legais. 

Segundo Zaluar e Conceição (2007)

a palavra militia tem raízes latinas que significam “soldado” 
(miles) e “estado, condição ou atividade (itia)” e que, juntas, 
sugerem o serviço militar. Mas milícia é comumente usada para 
designar uma força militar composta de cidadãos ou civis que 
pegam em armas para garantir sua defesa, o cumprimento da 
lei e o serviço paramilitar em situações de emergência, sem que 
os integrantes recebam salário ou cumpram função especificada 
em normas institucionais. Atualmente, no Brasil, o termo milícia 
refere-se a policiais e ex-policiais (principalmente militares), uns 
poucos bombeiros e uns poucos agentes penitenciários, todos 
com treinamento militar e pertencentes a instituições do Estado, 
que tomam para si a função de proteger e dar “segurança” em 
vizinhanças supostamente ameaçadas por traficantes predadores.
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O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2017) divulgou um balanço 
dos conflitos urbanos entre policiais e traficantes no 12º Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública. Contabilizou o total de 5.144 pessoas mor-
tas em intervenções ditas “legais” de policiais civis e militares em folga 
ou em serviço, no ano de 2017 (aumento de 20,5% em relação a 2016), 
o que representa 14 pessoas mortas por policiais por dia. Do outro lado, 
367 policiais civis e militares foram vítimas de homicídio em 2017, con-
tra 386 em 2016 (redução de 4,9%). O estado do Rio de Janeiro foi 
recordista em mortos pela polícia, com taxa de 6,7 por 100 mil habitan-
tes, seguido pelo Amapá, com 6,6; depois Acre e Pará, com taxa de 4,6 
cada. O Amapá reduziu em 11% sua letalidade policial, enquanto o Rio 
Grande do Norte a aumentou em 111%, situando-se em segundo lugar 
com a taxa de quatro mortes por 100 mil habitantes. 

Contudo, é preciso salientar que muitos dos homicídios ocorrem por 
motivos como brigas entre conhecidos (vizinhos, colegas), razão pela 
qual costumam acontecer nas proximidades das residências; mas tam-
bém entre desconhecidos, cometidos em estabelecimentos comerciais, 
como bares. Também são frequentes os casos de crimes passionais, nos 
quais os companheiros ou ex-companheiros matam a mulher e, às 
vezes, também o novo companheiro dela. A violência entre parceiros 
íntimos ou relacionada a membros da família ocorre em todos os países 
independente de seu nível de desenvolvimento. Essa violência totalizou 
14% de todos os homicídios ocorridos no mundo em 2012 (UNITED 
NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2014). Ela afeta despro-
porcionalmente as mulheres, evidenciando que estão sendo mortas por 
aqueles que delas deveriam cuidar.

6.7 Armas de fogo, principal meio usado 
nos homicídios
Em virtude de seus altos níveis de letalidade, as armas de fogo são 
responsáveis por quatro em cada dez homicídios no mundo (UNITED 
NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2014), tendo importân-
cia na ocorrência dos homicídios sobretudo na região das Américas. 
Segundo Relatório das Nações Unidas (2012), na América Latina e 
Caribe as armas foram empregadas em 75% das mortes por homicídio 
(MALTA et al., 2017). Estudo mais recente indicou que 251 mil pessoas 
morreram por lesões provocadas por armas de fogo em 2016, e seis 
países se destacaram nesta estatística: Brasil, Estados Unidos, México, 
Colômbia, Venezuela e Guatemala, perfazendo 50,5% dessas mortes. A 
maioria delas (64%) por homicídio (GLOBAL BURDEN OF DISEASE 
2016 INJURY COLLABORATORS, 2018).
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Entre as apreensões de armas em 45 países nas diferentes regiões do 
mundo, 53% foram de revólveres e pistolas. No Brasil, em 2011, foram 
39.467 armas apreendidas e, em 2013, apenas 13.049, sendo que os 
principais tipos foram revólveres (cerca de 60%), pistolas (aproximada-
mente 24%) e espingardas (em torno de 10%). As maiores apreensões 
de armas de mão/curtas (mais de 10 mil ao ano) foram registradas na 
Argentina, Brasil, Colômbia, El Salvador, Guatemala e México, o que 
pode ser indicativo da aquisição de grandes quantidades de armas para 
proteção pessoal e para a violência criminal. Na Finlândia, por exemplo, 
a maior parte das apreensões foi de espingardas e rifles não automáti-
cos, tipos comumente utilizados com a finalidade de caça e recreacional 
(UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2014).

Os dados fornecidos pelo Brasil mostraram ainda que 82% das armas 
apreendidas no ano de 2013 tinham sido registradas no país, o que 
sugere que elas eram domésticas e não fruto de tráfico internacional de 
armas. Esse resultado pode ser fruto de dois cenários: ou as armas foram 
produzidas no Brasil; ou elas foram registradas por último no país.

As informações oriundas do SIM mostram que, entre 2008 e 2017, ocor-
reram 561.856 homicídios no Brasil, sendo que, em 71,7% deles (402.832 
homicídios), foram empregadas armas de fogo. Entre os homens, o per-
centual de óbitos por homicídio por arma de fogo foi de 73,7%, e entre 
as mulheres esse percentual atingiu cerca de 50% dos óbitos. 

Para alguns autores, a maior disponibilidade de armas de fogo estaria 
relacionada à maior ocorrência de crimes. Alguns dos argumentos uti-
lizados são de que os indivíduos que possuem uma arma seriam enco-
rajados a dar respostas violentas em conflitos interpessoais; a arma de 
fogo permitiria ao seu possuidor maior poder de coação; o aumento da 
facilidade de aquisição do armamento diminui seu custo no mercado 
ilegal (CERQUEIRA, 2012).

O estudo The Global Burden of Disease de 2016 (GLOBAL BURDEN 
OF DISEASE 2016 INJURY COLLABORATORS, 2018) mostrou que os 
padrões observados na mortalidade por arma de fogo no Brasil reforçam 
a ligação entre medidas regulatórias de restrição do acesso às armas de 
fogo e subsequente redução das mortes por elas provocadas. Segundo 
os autores, os dados corroboram a hipótese de que os diferentes níveis 
de violência observados entre os países refletem as diferenças na dispo-
nibilidade de armas e do nível de controle delas.

Para Cerqueira et al. (2018), o Estatuto do Desarmamento (ED) pro-
duziu efeitos significativos uma vez que reduziu a difusão de armas de 
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fogo no país e, como consequência, a taxa de homicídios. No entanto, o 
autor aponta que esse efeito não se deu de forma homogênea no país e, 
assim, os estados que conseguiram reduzir a difusão das armas também 
apresentaram maior redução nos homicídios. Segundo ele, estes são 
elementos fundamentais para garantir que a segurança se baseie no 
desarmamento da população.

6.8 Consequências: custos para a saúde e 
outros setores da sociedade
A violência gera inúmeros prejuízos individuais e sociais. Afeta a vida e 
a saúde física e mental de suas vítimas diretas e indiretas. No tocante às 
suas consequências econômicas, gera desde atraso no crescimento das 
regiões por ela atingidas, perda da produtividade, aumento dos gastos 
dos sistemas de saúde e de justiça, entre outros.

Cerqueira e Moura (2014) indicam que, além das perdas em termos de 
sofrimento, dor e desestruturação familiar, os homicídios reduzem a 
expectativa de vida. Segundo esses autores, a vitimização violenta (que 
inclui acidentes e homicídios) custa ao país cerca de R$ 79 bilhões a 
cada ano, o que corresponde 1,5% do PIB nacional.

Estudo sobre os anos de vida perdidos por morte ou incapacidade 
(DALYs) por violências interpessoais e autoprovocadas, para os anos de 
1990 e 2015, no Brasil e Unidades da Federação, aponta que predomi-
naram as agressões por arma de fogo, seguidas de acidentes de trans-
porte e, em sexto lugar, lesões autoprovocadas (MALTA et al., 2017).

6.9 Políticas de prevenção dos homicídios: 
avanços e retrocessos
A complexidade das questões sociais que envolvem a violência em 
geral e aquela que retira o direito à vida, em particular, requer olhares 
e abordagens distintas, que agreguem saberes e práticas advindos das 
mais variadas áreas para a construção integrada de soluções. Nesse sen-
tido, implementar estratégias exclusivas de prevenção aos homicídios 
é uma tarefa desafiadora, pois a ampla gama de violências e fatores de 
risco que levam ao homicídio (violência comunitária, violência juve-
nil, gangues, terrorismo etc.) dificulta a delimitação das ações. Isso se 
reflete até mesmo na publicação da OMS sobre violência, que, somente 
em 2014, lançou um relatório com análises sobre prevenção dos homi-
cídios (ASSIS, 2018). Portanto, pensar a prevenção dos homicídios con-
voca a sociedade para ações complexas e intersetoriais.
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A prevenção dos homicídios deve considerar diversos fatores direta-
mente associados à sua ocorrência. Estudos mostram que níveis mais 
elevados de escolaridade e renda, menores níveis de desigualdade social 
e políticas públicas que estimulem o protagonismo juvenil e a redução 
do número de armas de fogo em circulação podem atuar como fatores 
protetores para os homicídios (STEEVES; PETTERINI; MOURA, 2015; 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015).

Na área da saúde, é mister citar a Política Nacional de Prevenção da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências, criada em 2001 pelo 
Ministério da Saúde, e todas as iniciativas que a partir dela foram 
implementadas. Desde a promoção de ambientes seguros e saudáveis, 
passando pela vigilância dos eventos violentos até as estratégias de 
atenção às pessoas em situação de violência, a política gerou frutos 
em seus 18 anos de existência. Citam-se alguns deles como a Rede 
Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e os Núcleos 
de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde em estados e muni-
cípios, que foram apoiados pelo Ministério da Saúde de 2006 a 2012; a 
estruturação do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) 
que permitiu conhecer a magnitude da violência que chega aos aten-
dimentos pré-hospitalares e, a partir daí, propor ações de prevenção e 
promoção da saúde articulando a vigilância à rede de atenção e pro-
teção; o investimento na melhoria da informação, seja em relação às 
internações hospitalares qualificando o diagnóstico primário e secun-
dário, que ajuda a identificar a causa externa que provocou a lesão, seja 
em relação à mortalidade, com o trabalho junto aos Institutos Médico 
Legais, visando esclarecer a causa externa do óbito; organização dos 
serviços pré-hospitalares para atendimento com equipe interdisciplinar, 
articulada em rede, com outros serviços do setor e de outros setores; e 
os investimentos em capacitação profissional para qualificar a atenção 
e a gestão dos serviços no que diz respeito à atenção às vítimas, mas 
também para atuar na prevenção das violências (MINAYO et al., 2018).

Uma estratégia importante na prevenção da violência é a implemen-
tação de políticas para a juventude, que reduzam a evasão escolar, 
promovam a formação para o mercado de trabalho e ofereçam opor-
tunidades inclusivas gerando a redução das vulnerabilidades sociais. 
Algumas iniciativas como o Programa de Redução da Violência Letal 
contra Adolescentes e Jovens, coordenado pelo Observatório de Fave-
las, foram realizadas em conjunto com a Secretaria Nacional de Pro-
moção dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância, em parceria com o Laboratório de Análise da 
Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atuando em 
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11 regiões metropolitanas brasileiras – Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Vitória, Recife, Salvador, Maceió, Belém, Região Integrada 
de Desenvolvimento (Ride-DF), Curitiba e Porto Alegre –, esse pro-
grama se baseia em três eixos estruturantes: articulação política, produ-
ção de indicadores e metodologias de intervenção. Seu trabalho prima 
pela construção de uma agenda de superação das desigualdades sociais; 
atuação em áreas com maior vulnerabilidade dos adolescentes à violên-
cia; focalizando o município como promotor de direitos; pela criação de 
instrumentos de monitoramento dos homicídios; pelo fortalecimento 
do intercâmbio entre experiências preventivas e a valorização do pro-
tagonismo de adolescentes e jovens na formulação de políticas públicas 
(WILLADINO et al., 2011). 

Em 2003, foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada 
à Presidência da República. A partir daí, as políticas públicas de enfren-
tamento à violência contra as mulheres foram ampliadas com a cons-
tituição da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. 
Isso representou um marco na atuação governamental que contemplou 
diversas ações como apoio a serviços especializados; capacitação de pro-
fissionais para atuar na prevenção e na atenção, seguindo normas e 
padrões de atendimento; aperfeiçoamento da legislação que contempla 
as mulheres; incentivo à formação de redes de serviços; apoio a pro-
jetos educativos e culturais de prevenção à violência; e ampliação do 
acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança pública (BRASIL, 
2011). No entanto, alguns retrocessos nessa área já são sentidos, como 
a precariedade da rede de apoio às vítimas com fechamento de 23 casas 
que recebiam mulheres e crianças em situação de violência, devido 
ao corte de gastos nos últimos anos, e problemas de acesso à justiça 
enfrentados pelas mulheres, o que estimula o crescimento desse tipo de 
violência (HUMAN RIGHTS WATCH, 2019).

Em 2004, foi implementada no Brasil uma política de compra de 
armas, como uma das ações do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 
10.826/2003), que proibiu o porte de armas por civis, exceto para os 
casos onde haja necessidade comprovada, e restringiu a possibilidade 
de compra, estabelecendo uma série de requisitos como idade mínima 
de 25 anos, declaração de efetiva necessidade, apresentação de certi-
dões de idoneidade do comprador, entre outros. O objetivo era reduzir 
o número de armas de fogo em circulação no país e os altos índices de 
mortalidade por homicídios e acidentes provocados por elas. Alguns 
estudos mostram a eficácia dessas medidas pelos índices de homicídio 
que reduziram em todas as regiões (exceto na área Amazônica) e nos 
registros de hospitalizações por lesões provocadas por armas de fogo.  
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Os declínios na mortalidade foram significativos e se mantiveram por 
mais de um ano (SOUZA et al., 2007). A redução das taxas de crimes letais 
ocorreu mesmo considerando que as armas voluntariamente entregues 
por ocasião das campanhas de desarmamento pertenciam a cidadãos 
comuns e não foram entregues por criminosos atuantes (SANTOS;  
KASSOUF, 2012). 

De forma surpreendente, o que poderia ser considerado um avanço na 
prevenção da violência armada e receber incentivos para sua amplia-
ção foi desprezado pela população brasileira. Em 2005, por meio de 
um referendo, a sociedade rejeitou o artigo do estatuto que proibia a 
comercialização de armas de fogo e munição em território nacional. 
Essa reação popular abriu espaço para propostas de revogação do Esta-
tuto do Desarmamento (RIBEIRO; SOUZA; SOUSA, 2017).

A discussão sobre a facilitação da posse de armas pela população vol-
tou à tona com as propostas da campanha presidencial em 2018. Em 
15 de janeiro de 2019, foi assinado o Decreto n. 9.685, que alterou o 
Decreto n. 5.123/2004, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. 
O referido decreto flexibiliza as regras para a posse de armas, permi-
tida para: (1) agentes públicos, inclusive inativos; (2) militares ativos e 
inativos; (3) moradores de área rural; (4) residentes em áreas urbanas 
com elevados índices de violência (estados com índices anuais de mais 
de dez homicídios por 100 mil habitantes, no ano de 2016); (5) titulares 
ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais ou industriais; 
e (6) colecionadores, atiradores e caçadores, devidamente registrados 
no Comando do Exército. Uma vez que o cidadão cumpra os requisitos 
exigidos, os quais se mantiveram inalterados (obrigatoriedade de curso 
para manejar a arma, ter ao menos 25 anos, ocupação lícita, não estar 
respondendo a inquérito policial ou processo criminal e não ter ante-
cedentes criminais nas Justiças Federal, Estadual, Militar e Eleitoral), 
ele tem permissão para adquirir até quatro armas de fogo. O prazo de 
validade do registro, que era de cinco anos, passou para dez anos.

Em 2012, a Secretaria Nacional de Juventude e a Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial lançaram o Plano Juventude Viva. 
Esse plano integrou ações do governo federal com o objetivo de reduzir 
a vulnerabilidade de jovens negros a situações de violência a partir da 
criação de oportunidades de inclusão social e autonomia. Nesse sen-
tido, focalizou a ampliação dos direitos da juventude, a desconstrução 
da cultura de violência, a transformação de territórios atingidos por 
altos índices de homicídios e o enfrentamento ao racismo institucio-
nal, com sensibilização de agentes públicos para o problema (SILVA; 
PEREIRA, 2017).
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Em 2015, entrou em vigor a Lei n. 13.104, mais conhecida como Lei do 
Feminicídio, que alterou o artigo 121 do Código Penal, incluindo esse 
tipo de homicídio na lista de crimes hediondos (juntamente com latro-
cínio, estupro e genocídio), endurecendo as penas para quem o comete.

Ainda em 2015, foi definida a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Um acordo realizado por chefes de Estado e de governos 
membros da Organização das Nações Unidas, em que constam objeti-
vos que incluem a prevenção da violência, além de um objetivo dire-
tamente relacionado à violência e à pacificação social que contempla o 
homicídio: o Objetivo 16, “Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis”. Dentre os indicadores globais para se atingir esse 
objetivo está a redução do número de vítimas de homicídio por 100 
mil habitantes, por sexo e idade (CERQUEIRA et al., 2018). É impor-
tante destacar que ainda não foram produzidos relatórios que deem 
conta do desenvolvimento de ações brasileiras para responder a esse 
objetivo específico.

Mesmo com diversas frentes de ação para o enfrentamento desse grave 
problema brasileiro, muitos são os desafios para conciliar os anseios e 
crenças da sociedade para agir no sentido de ampliar direitos, garan-
tir segurança e reduzir os índices de violência. Um desses desafios é 
enfrentar as pressões que visam ao rebaixamento da maioridade penal 
e garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Esse é um tema recorrente, em especial quando se trata de crimes con-
tra a vida cometidos por adolescentes. A redução da maioridade penal 
levaria ao aumento da população carcerária, o que facilitaria o recruta-
mento de jovens por facções criminosas que agem dentro das prisões. 
Inserir mais jovens nos presídios seria negar-lhes a oportunidade de 
reinserção social, pois a experiência da prisão é considerada criminogê-
nica e agrava a dessocialização (ODON, 2018).

6.10 Considerações finais 
Lima (2000), inspirado em alguns dos principais sociólogos brasileiros, 
afirma que a criminalidade violenta brasileira, cujo símbolo icônico é 
o homicídio, não pode ser entendida como resultado de um único 
processo social identificado à permanência de hábitos culturais e coti-
dianos violentos ou à questão da miséria, da migração rural-urbana, 
das drogas ou ainda de aspectos econômicos e urbanos. Para ele, um 
dos principais problemas da nossa sociedade é a sua resistência ao 
modelo civilizatório. Desse modo, os conflitos sociais brasileiros são 

Para saber mais sobre 
a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável 
e os demais objetivos que 
contemplam a prevenção 
da violência, acesse o site 
da Organização das Nações 
Unidas no Brasil: https://
nacoesunidas.org/pos2015/
agenda2030/

O Brasil possui uma economia 
diversificada e moderna, mas suas 
instituições e tradições políticas e 
jurídicas são antigas (LIMA, 2000). 
O país modernizou-se na tradição 
e no atraso (ADORNO, 1996). E 
o atraso é um “instrumento de 
poder” que regula fortemente as 
ações da sociedade (MARTINS, 
1994 apud LIMA, 2000).
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permeados por elevados níveis de violência. O processo civilizatório 
do país não formou instituições públicas capazes de garantir o mono-
pólio legítimo da violência e a pacificação social. Assim, a violência 
criminal é extremamente reveladora da forma como a sociedade bra-
sileira lida e soluciona seus conflitos. Essa violência estrutural, apre-
sentada e discutida por Minayo, no Capítulo 1 deste livro, é um solo 
fértil que alimenta e permite a ocorrência de praticamente todas as 
outras formas de violência.

A tradição e o atraso político e jurídico fazem com que o país apre-
sente uma das piores distribuições de renda do mundo, com grandes 
desigualdades no acesso à saúde, à educação e à justiça. Segundo Lima 
(2000), o atual padrão da criminalidade urbana violenta também não 
pode desconsiderar os efeitos da globalização da economia, que envolve 
a rápida difusão e circulação dos produtos culturais e de consumo, com 
a permanência de práticas tradicionais de resolução de conflitos.

Este capítulo buscou mostrar a importância dos homicídios na sociedade 
brasileira, não somente por sua magnitude, mas também pela diversi-
dade, complexidade e significados que essas mortes violentas assumem. 
Conclui-se este texto considerando inaceitável que mais de 60 mil pes-
soas sejam mortas anualmente e que o país assista indiferente ao exter-
mínio da sua juventude. O paradigmático número de homicídios entre 
nós é mais elevado que o contabilizado em muitas guerras contemporâ-
neas. As mortes por homicídio demonstram como a sociedade brasileira 
lida e resolve de forma violenta seus conflitos e quanto ainda falta para 
o país alcançar níveis mínimos de civilidade e cidadania.
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7. Suicídio no Brasil: 
mortalidade, tentativas, 
ideação e prevenção

Maria Cecília de Souza Minayo e Camila Bahia

Este capítulo trata do fenômeno do suicídio no Brasil e de seus des-
dobramentos, que implicam tentativas, ideação e comportamento 
autopunitivo. O suicídio encontra-se entre as dez principais causas de 
óbito no mundo e é a principal causa de morte violenta: em 2012, mais 
de 800 mil pessoas se suicidaram, 86% eram indivíduos menores de 
70 anos de idade. Entre indivíduos com idade entre 15 e 29 anos, o 
suicídio é a segunda causa de morte no mundo, após os acidentes de 
trânsito (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014, 2016).

Em termos globais, ocorreu redução de 9% no número de suicídios 
entre 2000 e 2012. A taxa de mortalidade no mundo caiu 21% no 
mesmo período. Quando realizado o controle dessas taxas por idade, 
observou-se aumento em cerca de 50 países, incluindo os de alta 
renda, onde os números permaneceram altos.

Os índices de suicídio consumados estão distribuídos desigualmente 
na população mundial e dentro dos países. Segundo a OMS, os mais 
elevados se encontram na República da Coreia (36,8/100.000), Guiana 
(34,8/100.000) e Lituânia (33,5/100.000). Os mais baixos estão na 
Arábia Saudita (0,3/100.000) e Síria (0,4/100.000). O Brasil apresenta 
taxa de 6,0/100.000. Em vários países europeus, nos Estados Unidos, 
Canadá e no Japão as taxas estão acima de 10,0/100.000 (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2016).

7.1 Como o suicídio é definido
O suicídio é um ato humano de infligir a si próprio o fim da vida. Em 
toda a variedade de definições existentes sobre o fenômeno, a intenção 
de morrer é o elemento-chave. No entanto, é muito difícil reconstituir 
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com precisão o pensamento e o desígnio das pessoas que se autoeliminam, 
mesmo quando elas fazem declarações claras sobre suas intenções antes 
de morrer. Neste estudo, adota-se a categorização utilizada pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) (KRUG et al., 2002), descrita a seguir.

Suicídio fatal constitui-se no ato humano de tirar a própria vida.

Tentativa de suicídio diz respeito ao ato de buscar a própria morte, sem 
que a intenção se consume.

Ideação suicida é um termo sinônimo de pensamento suicida. Pensar em 
se matar é comum entre os seres humanos quando enfrentam situações 
difíceis, conflituosas e dolorosas. Mas há vários graus de ideação, e ela 
é particularmente problemática quando a pessoa imagina que a sua vida 
perdeu o sentido.

Comportamento autopunitivo diz respeito ao procedimento de se 
infligir danos voluntariamente, como ferir-se de propósito, causar lesão a 
seu corpo, ficar sem se alimentar, entre outros.

7.2 Extensão do problema em nível 
internacional e em comparação com  
o Brasil
A seguir detalhamos os tipos de comportamentos suicidas e os fatores 
de risco mais comuns, apontados na literatura nacional e internacional.

7.2.1 Sobre suicídios consumados
No mundo, os suicídios representam 50% de todas as mortes violentas 
entre os homens e 71% entre as mulheres. As taxas globais são maiores 
entre idosos acima de 70 anos; e é a segunda causa de morte entre jovens de 
15 a 29 anos em alguns países (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).

Em 2012, a taxa global de suicídio foi de 11,4/100.000 habitantes, 
sendo 15/100.000 entre homens e 8,0/100.000 entre mulheres.

Nos atos consumados, homens prevalecem sobre mulheres numa razão 
que pode chegar a 4:1, de acordo com o contexto cultural. No mundo, a 
relação é de 1:9 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014), enquanto 
nas idades mais avançadas as taxas permanecem baixas, sobretudo 
quando comparadas às relativas aos homens. Quanto à etnia, estudos 
da OMS (KRUG et al., 2002) mostram que os caucasianos apresentam 
taxas elevadas e similares em vários países do mundo. No Brasil, além 
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desses grupos, existe um percentual elevado de suicídio entre as popu-
lações indígenas.

No Gráfico 1, encontram-se informações por taxas, em geral, e por regiões 
do Brasil.

Gráfico 1 – Taxas* de mortalidade por suicídio. Brasil e regiões, 2000-2016

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte 2,8 3,2 2,8 3,1 3,1 3,2 3,2 3,5 4,0 3,7 3,9 4,2 4,1 4,5 4,1 5,0 4,7
Nordeste 2,3 2,9 3,1 3,2 3,2 3,6 3,7 4,1 4,1 3,9 3,9 4,2 4,2 4,5 4,3 4,5 4,8
Sudeste 3,4 4,0 3,9 3,9 3,8 4,1 4,2 4,0 4,2 4,4 4,5 4,7 4,8 4,7 5,0 5,0 4,9
Sul 8,0 8,4 7,9 7,7 8,1 8,2 7,9 8,0 8,1 8,2 7,7 7,6 8,3 8,2 8,0 8,5 8,8
Centro-Oeste 6,1 5,7 6,4 6,1 6,1 5,9 5,7 5,5 6,2 5,9 5,7 5,6 6,3 6,4 6,2 6,1 6,6
Brasil 3,9 4,4 4,3 4,4 4,4 4,6 4,6 4,7 4,9 4,8 4,8 5,0 5,2 5,2 5,3 5,5 5,5
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Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade, utilizando os códigos X60 a X84 da CID X (DATASUS, 2019).

*Taxas por 100 mil hab.

No período de 2000 a 2016 houve 156.299 óbitos por suicídios no Brasil: 
123.377 homens e 32.902 mulheres, o que significa 25 mortes por dia.

O Gráfico 1 mostra aumento das taxas de suicídios no período estu-
dado, passando de 3,9/100.000 para 5,5/100.000 habitantes (taxa 
média anual de 4,8). 

Observam-se grandes diferenças regionais: o Sul lidera com taxa média 
anual de 8,1/100.000 mortes no período, seguido pelo Centro-Oeste com 
6,0/100.000. No entanto, apenas o Norte e o Nordeste mostram tendência 
crescente no período, embora partam de taxas médias anuais menores, 
3,7/100.000 e 3,8/100.000, respectivamente. O Sudeste mantém-se pouco 
abaixo do padrão nacional com taxa média de 4,3/100.000 óbitos/ano.

Entre 2000 e 2016, os homens apresentaram taxas de suicídio cerca de 
três a quatro vezes mais elevadas que as mulheres (taxa média anual 
masculina de 7,6 e de 2,0 óbitos femininos por 100 mil), o que corres-
ponde à perspectiva internacional, que é em média 3:1.
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As ocorrências de suicídio por sexo são heterogêneas no país: no Norte, 
Centro-Oeste e Sudeste ocorre menor sobremortalidade masculina 
(3,6; 3,6 e 3,7 homens para cada mulher respectivamente) do que se 
observa no Nordeste (3,8) e no Sul (4,1).

Ressaltam-se as elevadas taxas de suicídios de homens no Sul 
(14,3/100.00 ha) e no Centro-Oeste (10,5/100.000) no ano de 2016.

Observando-se por grupos etários, morreram por suicídio 77 crianças 
de 0-9 anos entre 2000 e 2016, o que corresponde menos de 0,1% do 
total de mortes por essa causa. As taxas são baixas, mas a dimensão 
social subjacente à busca pela morte nessa fase da vida é impactante, 
mesmo quando se trata de um evento único. 

No mesmo período, suicidaram-se 12.844 adolescentes de 10-19 anos. 
Entre eles, a taxa média foi 2,2/100.000, 8,2% do total de todos os 
suicídios que ocorrem no país.

Nota-se, no mesmo intervalo de tempo, que a taxa média para adultos 
jovens (pessoas entre 20-29 anos) foi de 6,1/100.000; e a dos adultos 
com mais idade (30-59 anos) foi 6,9/100.000.

O impacto dessa mortalidade se eleva com o aumento da idade: 22,7% 
do total de mortes por suicídio ocorreram entre adultos jovens e 53,6% 
entre pessoas de 30-59 anos. 

Já entre idosos, houve 23.745 óbitos no período analisado. As taxas osci-
lam em torno de 7,4/100.000. Os idosos possuem as mais elevadas taxas 
de mortalidade por suicídio, comparadas às outras faixas etárias, e são 
responsáveis por 15,2% do total de óbitos. É importante salientar que 
são os homens idosos os que mais falecem por suicídio. Entre as mulhe-
res acima de 60 anos, as taxas são baixas e não crescem com a idade.

Para refletir

Como você analisa a questão do suicídio entre crianças? E nas demais 
faixas etárias?

A distribuição dos suicídios ocorridos, em 2008, difere segundo o porte 
do município, concentrando-se especialmente nos de menor número 
de habitantes. Nas cidades acima de um milhão de habitantes, as taxas 
correspondem a 3,6/100.000, elevando-se para 4,2/100.000 nas que 
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têm de 100 a 999 mil habitantes, e para 5,7 nas acima de 100 mil 
moradores. Em todas as faixas etárias, observa-se relação inversa entre 
as taxas de suicídio e o porte dos municípios: crescem as taxas à medida 
que se reduz o porte (MINAYO et al., 2013).

Uma característica relevante, no mesmo sentido, é a distribuição pro-
porcional dos eventos pelos municípios brasileiros. Em 2008, dos 2.662 
em que houve suicídio, 90,2% (2.401) tinham menos de 100 mil habi-
tantes e foram responsáveis por 54,7% dos atos fatais; 9,3% (247) 
possuíam de 100 mil a 999 mil moradores e responderam por 29,6% 
das mortes autoprovocadas. Apenas 0,5% dos que notificaram suicídios 
tinham mais de um milhão de habitantes, e esses casos corresponderam 
a 15,7% do total. É possível que a explicação para o padrão de distribui-
ção mais elevado para municípios menores seja a maior capacidade de 
reconhecimento dos suicídios em ambientes comunitários, onde as pes-
soas se reconhecem. Mas também é plausível a hipótese de maior reso-
lutividade e maior presença dos serviços de saúde nos grandes centros, 
ajudando a diminuir a letalidade das tentativas (MINAYO et al., 2013). 

Para refletir

No seu município, como ocorrem as notificações de suicídio? O que os 
dados revelam sobre o grupo etário? E sobre sexo? No seu município, 
qual a proporção de mortes por suicídio, em relação a outras mortes 
provocadas por atos violentos? Você saberia dizer qual o grupo mais 
atingido, considerando sexo e idade?

No que se refere à cor da pele, das pessoas que se suicidaram no ano 
de 2016, foram encontradas as seguintes proporções: 49,8% registra-
das como brancas; 46,1% pretas ou pardas; 1,0%, indígenas; e 0,4%, 
amarelas. A população indígena, no entanto, é a que tem risco mais 
elevado, e se concentra nas regiões Norte e Centro-Oeste. Já na Região 
Sul, os brancos são o grupo mais vulnerável.

Quanto aos meios usados para perpetrar o suicídio, no Brasil, em 2008, 
destacaram-se os enforcamentos, estrangulamentos e sufocações, cuja 
proporção é maior nos municípios de pequeno porte. Em sequência, 
destacam-se as intoxicações por outras substâncias que não analgési-
cos, antipiréticos e outros (12,2%), os decorrentes do uso de armas de 
fogo (12%) e as precipitações de altura (3,6%). No entanto, esse último 
meio chega a 11,8% nos municípios acima de um milhão de habitantes 
(MINAYO et al., 2013).
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7.2.2 Tentativas de suicídio
Tanto em relação ao tamanho da população como em números abso-
lutos, as tentativas de suicídio são mais frequentes entre jovens. No 
entanto, entre idosos existe uma relação mais próxima das tentativas 
com os atos consumados, o que pode chegar a 2:1. Segundo a OMS 
(KRUG et al., 2002), existem evidências de que apenas 25% das pes-
soas que tentam se matar entram em contato com hospitais, e os que 
neles chegam são os casos mais graves. Pesquisa realizada na cidade de 
Campinas, São Paulo (BOTEGA et al., 2005), mostrou que, de cada três 
tentativas, apenas uma chegou aos serviços de saúde, confirmando o 
que vem sendo apontado pela literatura.

Internacionalmente, e diferentemente dos suicídios consumados, as 
taxas de tentativas são mais elevadas entre mulheres. No entanto, isso 
não se reflete nos dados brasileiros, em que os homens são maioria nas 
internações hospitalares por essa causa. Estudos a partir do Sistema 
VIVA (BRASIL, 2009), que notifica dados de atendimento em hospi-
tais de urgência e emergência, porém, mostram a presença maior de 
mulheres entre as pessoas que tentaram e acorrem a esses serviços. 
Essa discrepância sugere que elas utilizam meios menos letais, e que 
muitas delas são dispensadas logo após a assistência emergencial, não 
necessitando de internação hospitalar.

De 2008 a 2017, ocorreram 86.763 tentativas de suicídio que chega-
ram à internação hospitalar em todo o Brasil (60,4% dos hospitalizados 
eram homens). 

Por dia foram internadas 24 pessoas por essa causa no sistema público, 
numa relação de 1,6 homens para cada mulher. A taxa média anual de 
internação foi de 5,4/100.000 para homens e 3,4/100.000 para mulheres.

Foram 4.604 internações de crianças de 0 a 9 anos por tentativas de suicí-
dio, de 2008 a 2017. Isso corresponde a 5,3% das hospitalizações por essa 
causa. Entre adolescentes, as tentativas alcançaram 12.008, no mesmo 
período, o que representa 13,8% de todos os grupos etários. Na faixa de 
20-29 anos, houve 19.892 internações, ou 22,9% das hospitalizações por 
essa causa; e, na faixa dos 30-59 anos, hospitalizaram-se 42.869 pessoas 
(49,4%). Finalmente, foram 7.390 internações de idosos, sendo respon-
sáveis por 8,5% de todas as internações por tentativas de suicídios.

A Região Sudeste tem a maior taxa média de internação entre homens no 
período (6,5/100.000), seguida da Região Norte (5,3/100.000). A Região 
Nordeste tem a maior razão de internação: 2,6 homens para cada mulher.
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Esse percentual mais elevado de internação de homens que tentam sui-
cídio difere do padrão internacional segundo o qual homens se matam 
mais e mulheres tentam mais (KRUG et al., 2002; WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2003). Numericamente, a Região Sudeste responde 
por mais da metade das tentativas de suicídio, seguida pelas regiões 
Nordeste e Sul, mostrando padrão semelhante ao das mortes por essa 
causa, o que pode estar sendo determinado pela diferenciada oferta 
regional de serviços de saúde.

Os municípios de pequeno e grande porte populacional predominam 
entre os que têm maiores taxas de internação por tentativa de suicídio, 
considerando-se todas as faixas etárias (5,6/100.000 e 5,1/100.000, 
respectivamente), e os de médio porte apresentam taxas menores 
(3,0/100.000). Esse mesmo padrão se repete nas internações de ado-
lescentes e adultos. Crianças e idosos tendem a apresentar taxas mais 
elevadas de internação, à medida que diminui o porte populacional.

A descrição da cor da pele dos pacientes que tentaram suicídios e foram 
hospitalizados foi relatada para duas em cada três internações, o que 
permite observar a predominância de pessoas com pele parda (47,5%) 
e branca (45,9%), vindo a seguir os de pele preta (5,3%). Apenas 
0,9% disse ter pele amarela e 0,4% era indígena. No entanto, os índios 
(4,7/100 mil habitantes) e os de cor amarela (4,6/100.000) são os que 
possuem as mais elevadas taxas de internação por tentativas de suicídio.

Para refletir

No seu município, você sabe quantas tentativas de suicídio foram 
atendidas pelo serviço de saúde? Quais os grupos mais vulneráveis? 
Converse com alguns profissionais da saúde sobre os cuidados 
necessários ao atendimento desses pacientes.

Em 2009, nas internações segundo o meio utilizado predominaram as 
autointoxicações (86,5%). Entre as mulheres sobressai a ingestão de 
analgésicos, antipiréticos e antirreumáticos não opiáceos, e entre os 
homens, outras substâncias, objetos cortantes e armas de fogo. Em ter-
mos proporcionais, a letalidade dos que se internaram por tentativas foi 
bastante alta em 2009: 24,1%.

O VIVA Inquérito, realizado em serviços selecionados de urgência e 
emergência do Brasil, no ano de 2014, mostrou que houve 477 atendi-
mentos de emergência por tentativas de suicídio, dos quais 18 (2,9%) 
envolveram crianças, 94 (18,8%) adolescentes, 348 (74,6%) adultos e 
16 (3,7%) idosos (BAHIA, 2017; BRASIL, 2017). O perfil encontrado 
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mostrou maior presença de homens (53,2%), e pessoas da cor preta/
parda (62,4%). Cerca de 80% dessas lesões ocorreram no domicílio. 
O envenenamento foi o principal meio utilizado (53,6%), e 45% dos 
casos se deveram a intoxicações. A suspeita de abuso de álcool foi cons-
tatada em 30% das pessoas atendidas. Apenas 0,5% dos que tentaram 
suicídio e foram atendidos nos serviços de emergência chegaram a óbito 
(BAHIA, 2017; BRASIL, 2017).

Entre os anos de 2009 a 2016, houve 187.140 notificações de lesão 
autoprovocada, inseridas no sistema de Informações de Agravos de 
Notificação (Sinan), sendo metade delas ocorridas na Região Sudeste 
(50,5%). Foi observada maior frequência de notificações de lesão auto-
provocada entre as mulheres (65,8%), indivíduos com idade entre 30 
a 59 anos (43,6%), seguido daqueles com idade entre 20 a 29 anos 
(27,1%), sendo importante o percentual encontrado de lesões autopro-
vocadas entre crianças de 0 a 9 anos (1,1%). Cerca de 49% envolviam 
indivíduos da raça/cor branca e 36% pretos ou pardos, e mais de 79% 
ocorreram na residência do indivíduo.

7.2.3 Ideação suicida
A ideação suicida é mais frequente entre adolescentes, população idosa 
e determinados grupos profissionais, como médicos, policiais e agricul-
tores (MELHEIROS, 1998; NOGUEIRA, 2009). Estudo (WEISSMAN et 
al.,1999) que revisou inquéritos epidemiológicos realizados em vários 
países, utilizando um mesmo método de aferição de ideação suicida, 
encontrou prevalências que variaram de 2,1% em Beirute, no Líbano, 
a 18,5%, em Christchurch, Nova Zelândia. Pesquisa sobre pensamentos 
suicidas na cidade de Campinas/SP (BOTEGA; BRASIL; JORGE, 2005) 
apontou prevalência de 17,1% para ideação, mais frequente entre 
mulheres, adulto jovem e jovem.

Sabe-se que os fatores associados à ideação são similares aos apresen-
tados para os suicídios e as tentativas. No entanto, no Brasil pouco se 
sabe sobre o fenômeno entre os vários grupos etários. Sobre crianças e 
adolescentes as informações provêm de pesquisas localizadas. Estudo 
longitudinal que vem acompanhando 500 crianças a partir dos seis 
anos de idade na cidade de São Gonçalo/RJ mostra que 3,2% referiram 
já terem tentado se suicidar (ASSIS et al., 2010).

No mesmo sentido, pesquisa com 730 adolescentes com idades entre 
13 e 19 anos, das cidades de Porto Alegre/RS e Erechim/RS, encontrou 
mais elevada proporção de ideação. Do total, 253 (34,7%) apresentaram 
ideação suicida, sendo 176 (69,6%) do sexo feminino. O estudo também 
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constatou que existe associação significativa entre depressão e a presença 
de ideação suicida (BORGES; WERLANG, 2006). Pesquisa em escolas 
públicas e privadas de dez capitais brasileiras, com 1.686 adolescentes, 
constatou que 29,7% deles já haviam tido ideação suicida. Desses, 43,9% 
apresentavam baixa autoestima (MINAYO; ASSIS; NJAINE, 2011).

Estudo recente, de base populacional, realizado no Brasil, mostrou pre-
valência de 17,1% para ideação suicida ao longo da vida e 5,3% para 
ideação no último ano (BOTEGA; BRASIL; JORGE, 2005). Em uma 
pesquisa sobre policiais civis e militares do estado do Rio de Janeiro, 
encontrou-se que, respectivamente, 3% e 5% deles já pensaram em 
dar cabo à vida (MINAYO et al., 2012). Os vários estudos mostram a 
elevada presença de sintomas depressivos que alteram a percepção das 
relações sociais, e vice-versa.

Quanto aos idosos brasileiros, em um grupo de familiares de pessoas 
que se mataram e foram entrevistados por meio de autópsia psicosso-
cial, todos revelaram que seus entes queridos manifestavam reiterados 
pensamentos suicidas antes de cometerem o ato fatal. Havia, por parte 
deles, uma relação forte entre ideação e depressão e ideação e depen-
dências múltiplas, doenças terminais e uso de drogas psicotrópicas. Os 
idosos se referiam a “pensamentos de morte”, “desejos de morrer”, 
“cansaço de viver”, “falta de sentido da vida” e “tristeza com o rumo 
atual da própria existência” (MINAYO et al., 2012).

Para cada óbito por suicídio, cinco ou seis pessoas, em média, são 
afetadas do ponto de vista emocional, social e econômico. Além dos 
efeitos negativos que um evento suicida gera para a comunidade e 
para a sociedade, seu impacto psicológico é intenso mesmo para os 
que não têm ligação direta com a pessoa que morreu. Do ponto de 
vista dos custos econômicos, milhões de dólares são gastos – aproxi-
madamente o equivalente a 1,8% do dispêndio total com doenças no 
mundo ou ao custo operacional de uma guerra – com consequências 
do suicídio consumado, das tentativas e ideações (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2003).

7.2.4 Autoagressão
A OMS denomina o comportamento de se ferir como autoagressão e 
está inserido no grupo da lesão autoprovocada, ou seja, como uma vio-
lência autoinfligida. É definido como atos de autolesão, que variam 
desde os mais leves (arranhaduras, cortes, mordidas e queimaduras) 
até os mais severos (amputação de membros e introdução de corpos 
estranhos no corpo) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).
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Em geral, as áreas atingidas são facilmente ocultas, de modo que o 
comportamento passe despercebido, e incluem braços, coxas e zona 
abdominal (BARBEDO; MATOS, 2009). A autolesão não está necessa-
riamente relacionada ao comportamento suicida, o que ainda é alvo de 
muito debate. A maioria dos estudos aponta para uma idade de início 
entre os 13 e 15 anos, embora existam evidências de uma iniciação mais 
precoce no Japão, entre 10 a 12 anos (IZUTSU et al., 2006; JENKINS; 
SCHMITZ, 2012), podendo persistir até a vida adulta.

A prevalência da automutilação é maior em mulheres, homo ou bis-
sexual e jovens (VIEIRA; PIRES; PIRES, 2016). Embora não haja um 
consenso sobre as causas desse comportamento, entre os importantes 
fatores desencadeantes da autoagressão estão problemas familiares e 
psiquiátricos (FLIEGE et al., 2009; MADGE et al., 2011).

O provocar de uma dor física, definida e localizável permite um alí-
vio da emoção negativa, deslocando o foco de atenção do sofrimento 
e servindo as funções de estratégia de coping de regulação emocional 
(MATOS; SAMPAIO, 2009). Os principais fatores que se relacionam 
ao objetivo da autoagressão são a busca pela angústia, tristeza, ale-
gria, ansiedade, medo, frustrações, culpa, nostalgia, satisfação plena e 
prazer. Ao se cortarem, os usuários liberam mais endorfina agindo no 
cérebro com uma sensação de bem-estar, o que diminui a ansiedade 
e a tristeza. O cérebro estabelece uma ligação entre o falso alívio com 
os sentimentos ruins e o ato da mutilação, então anseiam por esse alí-
vio na próxima vez que tiverem tensão (ROSA, 2011). Dessa forma, 
a automutilação pode se tornar um comportamento compulsivo, que 
parece impossível parar (MORAN et al., 2012).

O aparente crescimento da automutilação entre adolescentes e jovens 
é, em parte, justificada pelo acesso às redes sociais, que incitam e ofe-
recem informações a se autolesionarem. Contudo, tal fenômeno não é 
simplesmente uma consequência direta da tecnologia e deve ser visto, 
sobretudo, como parte das especificidades e anseios da geração con-
temporânea (DINAMARCO, 2011). Assumpção (2016) é categórica ao 
afirmar que a configuração de ordem sócio-histórica é a responsável 
pelo aumento crescente de casos de automutilação.

7.2.5 Fatores de risco
Sabe-se que nenhum fator de risco, para suicídio, tentativas e ideações, 
é explicativo por si só. O comportamento suicida está associado a várias 
causas que interagem entre si. Eis aqui dois casos que figuram quão 
complexos eles são e quão difícil é explicá-los.
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Para que viver se não sou mais um homem?

O Sr. João foi encontrado enforcado com uma corda amarrada ao teto do 
quarto, em seu barraco, na periferia de Manaus. Ele tinha 72 anos, morava 
sozinho e todos os dias uma filha que residia perto vinha vê-lo, sobretudo 
depois que se aposentou e ficou muito parado e quieto dentro de casa. A filha 
se assustou e chorou muito quando o encontrou inerte e já meio arroxeado, 
pois tinha grande afeto ao homem que a criou com todas as dificuldades “do 
mundo!” Ela e o marido tomaram todas as providências para o enterro, pois 
seus irmãos “estão espalhados por aí afora e vários já morreram”.

O Sr. João trabalhava de ajudante de pedreiro, formado na lida diária, 
depois que teve de deixar sua casinha no interior da Amazônia, por 
insistência da mulher, e se estabelecer em um barraco muito pobre 
na periferia de Manaus. Logo que chegaram com os oito filhos, todos 
pequenos, a mulher o abandonou, deixando-o com todas as crianças.  
O Sr. João “teve que se virar na construção civil, que é a funda dos 
quebrados”, disse a filha, fazendo horas extras para a subsistência da 
família e deixando os filhos maiores tomando conta dos menores.  
Dos oito, seis eram meninos. Enquanto as meninas foram crescendo, indo 
à escola e se empregando como domésticas em casa de família para ajudar 
o pai, os meninos fugiam da escola, enturmavam-se em gangues que 
cometiam pequenos delitos e não terminaram nem o ensino fundamental. 
Três deles entraram em quadrilhas de tráfico de drogas e todos esses 
acabaram assassinados muito jovens.

O Sr. João queixava-se muito da falta de uma companheira e tinha muito 
ressentimento da mulher que o abandonou, atribuindo a ela o fato do 
“desencaminhamento” dos meninos. Mesmo assim, empenhou-se na criação 
dos filhos e, para isso, contava com relativo apoio de um casal vizinho.  
O Sr. João sofreu demais com a morte dos três filhos que se envolveram 
com drogas e tráfico e, segundo sua filha, “pagaram o preço por isso”. 
Logo depois que parou de trabalhar, o Sr. João apareceu com um câncer de 
próstata “e isso o matou”, disse a filha, “pois ele suportava tudo, menos 
ficar impotente”. Ele dizia: “Para que viver se não sou mais homem?”

Esses fragmentos da história do Sr. João mostram vários aspectos que, 
em geral, se encontram nas narrativas de suicídio, e nesse caso são rele-
vantes: a migração do campo para a cidade que, em geral, exige muito 
dos trabalhadores pobres quanto à adaptação a outras atividades e ao 
estilo de vida; o abandono da mulher, que exigiu dele uma acumulação 
de funções familiares; o estresse por ter que manter e criar todos os 
filhos com uma renda que mal dava para sua subsistência, sem tempo 
e formação para acompanhar seu crescimento e desenvolvimento; o 
sentimento de frustração por não ter conseguido manter a família reu-
nida; as mortes violentas dos três filhos; e a reclusão em casa depois 
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da aposentadoria. Por fim, o câncer de próstata o tornou sexualmente 
impotente. O padrão patriarcal que marcou e ainda marca os homens 
brasileiros foi a gota d’água para o desfecho final.

Eis uma história de tentativa de suicídio.

Sem ele eu prefiro morrer!

Raquel tem apenas 15 anos. E acaba de dar entrada no hospital 
universitário de sua cidade, quase à morte, depois de ter ingerido uma 
grande porção de chumbinho. O chumbinho é um veneno utilizado para 
matar ratos (geralmente carbamatos e organofosforados), com alto grau 
de toxicidade. Costuma ser utilizado por muitos que tentam suicídio, 
sobretudo jovens.

O motivo que Raquel apresentou aos que cuidaram dela e buscaram 
reverter a gravidade de seu estado de saúde é que queria se matar pois 
estava grávida de um namorado, com quem mantinha relações sem o 
conhecimento e o consentimento da mãe. Ele, ao saber da gravidez, a 
abandonara. Ela resumia assim seu estado emocional: “Sem ele eu  
prefiro morrer!”

A mãe de Raquel é secretária, separada do marido, luta com muitas 
dificuldades para cuidar da filha, dar-lhe os estudos e promover seu futuro. 
A mãe sempre comenta que Raquel é o único bem que possui. Além desse 
amor bastante possessivo, a mãe tem princípios muito rígidos e tenta 
manter a filha “sob rédea curta”, vigiando-a sempre, quase sem sair de 
casa, buscando afastá-la de todos os perigos.

Augusto, o namorado e colega de escola, um garoto de 16 anos, quando 
soube da gravidez de Raquel, desapareceu como se nada tivesse a ver com o 
fato: foge dela na escola e não atende suas ligações. Raquel desesperou-se 
pelo medo das reações da mãe, mas principalmente porque ficou sozinha 
para assumir e enfrentar os problemas que teria a partir da gravidez.

No hospital, os médicos e enfermeiras que a atenderam estavam 
preocupados apenas em desintoxicá-la. Zombavam dela enquanto faziam 
a lavagem estomacal e lhe diziam: “já que você queria se matar deveria 
ter usado um meio mais potente para não dar tanto trabalho para nós”. 
Apenas uma enfermeira, depois que Raquel estabilizou seu quadro 
de saúde, a orientou sobre os riscos que correu e a enviou para um 
atendimento de apoio psicológico, mantido pelo próprio hospital.  
Ela também chamou a mãe e conversou com ela, encaminhando-a para que 
fosse ajudada a enfrentar a situação e a proteger e não abandonar a filha.

O caso de Raquel é bastante comum entre jovens: insegurança, pai-
xão avassaladora de adolescente e não correspondida pelo namorado, 
medo de assumir a gravidez, medo dos pais. Mas além desses elementos 
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próximos que precederam à tentativa de suicídio, existem ainda outros 
fatores que pesam sobre o caso: Raquel foi criada sem pai. E a mãe, com 
medo de não ser competente em sua função, crê que ao fechá-la em 
casa evita qualquer mal que lhe possa acontecer. Em vez de conversar 
com ela, orientá-la e dar-lhe apoio para enfrentar as dificuldades que 
qualquer adolescente tem nessa etapa da vida, reprime-a e a prende a 
si como se pudesse salvá-la de todos os males.

Da mesma forma como ocorreu nesse caso, costuma ser comum uma 
reação negativa de médicos e outros profissionais que atendem jovens 
que tentam suicídio, apenas repreendendo-os, zombando deles ou 
dando por terminado seu trabalho quando estabilizam seu quadro de 
saúde. Em geral, a maioria da equipe de saúde não se atenta para os 
vários fatores que interferem na decisão de um jovem que tenta suicídio.

Mesmo buscando compreender a complexidade da história particular 
dos casos narrados acima ou de qualquer pessoa que se mata ou tenta 
fazê-lo, pode-se afirmar que nunca se sabe completamente todos os 
motivos que levam as pessoas a tal decisão. Apesar disso, estudos nacio-
nais e internacionais apontam alguns fatores mais comuns e incluem 
problemas biológicos e médicos, ambientais, psiquiátricos e psicoló-
gicos, filosófico-existenciais e motivações sociais, descritos resumida-
mente a seguir.

Doenças e transtornos mentais

Numa revisão sistemática de 31 artigos publicados entre 1959 a 2001, 
Bertolote et al. (2002) encontraram 97% dos casos de suicídio associa-
dos a transtorno mental. Os distúrbios psiquiátricos e psicológicos mais 
comuns são: depressão, problemas relacionados ao estado de humor 
e afetivo bipolar; esquizofrenia; ansiedade e transtornos de persona-
lidade; alcoolismo; desesperança e solidão; e comorbidades (ABREU 
et al., 2010; NEVES; DALGALARRONDO, 2007; ESTELLITA-LINS, 
OLIVEIRA; COUTINHO, 2001). Doenças depressivas em sua variada 
complexidade, etiologia e apresentação clínica constituem o mais rele-
vante fator de risco (ESTELLITA-LINS, OLIVEIRA; COUTINHO, 2001;  
PORSTEINSSON et al., 1997).

Uso de medicamentos, drogas, álcool e intoxicações

Estados de intoxicação com estimulantes como cocaína, anfetaminas 
ou álcool constituem fatores predisponentes frequentes para o suicídio, 
com agravantes para pessoas com depressão. De todos esses elemen-
tos, o álcool é o mais significativo, sobretudo se associado à depressão. 
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Medicamentos anticonvulsivantes também podem estar associados ao 
suicídio e às tentativas. Sua indicação de largo espectro para pacientes 
com ou sem comorbidades psiquiátricas leva à necessidade de cuidados 
com a sua segurança (BEESTON, 2006; DUBERSTEIN et al., 2004).

Em 2008, a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Uni-
dos (UNITED STATES, 2010) publicou uma meta-análise incluindo 
dados de 199 estudos sobre administração controlada de placebos e 11 
anticonvulsivantes: pacientes que usavam anticonvulsivantes apresen-
taram risco duas vezes maior para ideação e comportamento suicida, 
comparados com os que receberam placebo, levando a alertas da FDA 
quanto à sua administração.

Fatores médicos e biológicos

Algumas pesquisas mostram traços genéticos que predispõem pessoas 
de uma mesma família a comportamento suicida. Pesquisas sobre a 
base biológica do fenômeno revelam níveis alterados de metabólitos de 
serotonina no fluido neuroespinhal de pessoas que cometeram suicídio 
(MANN et al., 2005). Mas estudos recentes da OMS consideram que o 
comportamento suicida pode ser um transtorno psiquiátrico herdado 
(KRUG et al., 2002), mais do que uma predisposição genética. Suicídio 
pode ser também uma resposta do sujeito ao padecimento de doenças 
graves, dolorosas e incapacitantes.

Fatores microssociais

Dentre esses, os mais importantes são alguns acontecimentos que 
afetam a vida emocional: perdas pessoais, conflitos interpessoais, rela-
cionamentos interrompidos ou perturbados, problemas legais ou no 
trabalho. Entre os jovens, autores apontam as dificuldades de relacio-
namento com pais, brigas com namorados, solidão, ter sofrido abusos 
físicos e sexuais e problemas com a orientação sexual. Também o iso-
lamento social deve ser visto como fator predisponente. Pesquisadores 
(DUBERSTEIN et al., 2004) encontraram, entre idosos que cometeram 
suicídios ou tentativas, traços de personalidade hipocondríaca, fechada, 
tímida ou excessivamente independente. A maioria dos estudiosos mos-
tra que ser casado e ter filhos são fatores de proteção contra o suicídio. 
No entanto, estudos da OMS (KRUG et al., 2002) ressaltam índices ele-
vados de comportamento suicida entre mulheres casadas, em algumas 
culturas onde elas são fortemente controladas e contidas.
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Fatores sociais

Segundo Durkheim (1992, p. 392) “cada povo tem, coletivamente, uma 
tendência ao suicídio que lhe é própria e da qual depende a importân-
cia do tributo que ele paga à morte voluntária”, e existe uma necessi-
dade social de cota de sacrifício de alguns em prol da harmonia social. 
Para esse autor, anomia e patologias dos vínculos sociais como crises 
sociais, culturais e econômicas, desemprego em épocas de recessão, 
desintegração social e perda de status levam as pessoas a se matarem ou 
a matar os outros, havendo uma mesma fonte causal para o suicídio e 
o homicídio. Freud (1989) também se refere à relação entre suicídio e 
homicídio, afirmando que por trás de cada morte autoinfligida houve 
uma ideia anterior de matar o outro. Ambos os fenômenos provêm do 
mesmo impulso intrapsíquico de destruição (Thanatos).

Fatores socioambientais

Krug et al. (2002) divide-os em três categorias:

1. Estressores da vida, como é o caso dos problemas interpessoais, 
separações, rejeições, perdas de entes queridos, problemas 
financeiros e no trabalho, vergonha por algo  
socialmente reprovado.

2. Facilidade de acesso aos meios usados para perpetrar o ato.

3. Efeitos de vizinhança ou dos meios de comunicação. Nesse último 
caso, a OMS (KRUG et al., 2002) ressalta que quando os meios de 
comunicação contam uma história de suicídio, podem influenciar 
positiva ou negativamente o público. O sensacionalismo tem um 
papel importante no efeito contagiante, sobretudo quando morre 
alguém muito conhecido e o evento é narrado de forma espetacular.

Fatores por faixa etária

É importante assinalar os fatores de risco para cada faixa etária, embora 
em todas elas alguns sejam os mesmos.

Entre crianças e adolescentes, destaca-se a importância de aspectos 
microssociais e familiares nos casos de tentativas, ideações e atos consu-
mados. Ressaltam-se os casos de medidas disciplinares inconsistentes e 
rígidas, aplicadas por pais ou responsáveis, seja por crueldade, seja com 
intuito de educar; perdas como separações e morte dos pais; pobreza de 
comunicação; isolamento social; convivência com pessoas com proble-
mas mentais; abuso de álcool e drogas e outras desordens emocionais; 
histórias familiares anteriores de suicídio ou de automutilações.

Leia na página da OMS 
(www.who.int), o Relatório 
Mundial sobre Violência 
e Saúde (World Report 
on Violence and Health), 
que apresenta um capítulo 
específico sobre suicídio (self-
directed violence), às páginas 
183 a 206. O documento 
traz um amplo e importante 
estudo sobre esse fenômeno 
em todos os seus aspectos.
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Dentre os fatores que protegem as crianças de cometer suicídio estão: a 
pouca frequência de desordens depressivas sérias e de abuso de substân-
cias, imaturidade cognitiva para vivenciar desesperança ou formular plano 
de suicídio, acesso restrito a meios letais e presença de rede de apoio fami-
liar, na comunidade e na escola (JORGE, 1988; KRUG et al., 2002).

Para os adolescentes, acrescentam-se aos fatores de risco para suicí-
dios, tentativas e ideações comuns, questões emocionais e relacionais 
com namorados e com amigos, problemas de autoestima e no desem-
penho escolar (AVANCI; PEDRÃO; COSTA JÚNIOR, 2005; SHAFFER; 
GUTSTEIN, 2002). 

No grupo de adultos, os fatores mais conhecidos são os transtornos 
mentais, principalmente a depressão associada a histórias de violên-
cia física e sexual, de rejeição, de luto, conflitos relacionais e perdas, 
abuso de álcool e drogas ilegais e algumas legais. São também fatores 
associados: ambiente de trabalho excessivamente exaustivo, de risco, 
competitivo e exigente; e inalação de agrotóxicos (MELHEIROS, 1998; 
NOGUEIRA, 2009). 

Já entre idosos, são reconhecidos os fatores situacionais que provo-
cam depressão, melancolia e tristeza, como uma aposentadoria mal 
planejada que isole a pessoa de seu meio social; morte do cônjuge, de 
familiares e amigos; diagnóstico de doença grave; perda das referên-
cias, sendo relevante a privação de seu espaço na casa. Há também os 
fatores sindrômicos descritos como um conjunto de sintomas: trans-
tornos mentais, sendo o mais forte a depressão, sentimentos de culpa, 
dependência física e isolamento social e emocional (BEESTON, 2006;  
BERTOLOTE et al., 2002; CONWELL; VAN ORDER; CANE, 2011; 
MITTY; FLORES, 2008). 

Para refletir

Identifique um caso recente de suicídio que tenha ocorrido próximo a você.

Reflita sobre os fatores de risco apresentados.

7.3 Conclusões e recomendações
Os dados aqui apresentados, corroborando a literatura, evidenciam 
leve tendência de aumento dos suicídios no Brasil em ambos os sexos, 
sobretudo no sexo masculino de todas as idades e, particularmente, 
entre homens idosos.



175

Suicídio no Brasil

Em relação às internações por tentativas, observa-se tendência de queda 
em ambos os sexos, com taxas mais elevadas entre os homens, o que 
diverge da literatura internacional. No entanto, os dados do Sistema 
VIVA sobre o atendimento nas emergências indicam maior presença 
feminina. O decréscimo das taxas de internação que não acompanha 
a tendência de aumento da mortalidade pode ser explicado pelo fato 
de o principal meio usado para o suicídio ser mais letal (enforcamento, 
estrangulamento e sufocação) do que a intoxicação por substâncias 
comumente usadas pelos que chegam às emergências e se internam 
nos hospitais. No entanto, a letalidade relativa às pessoas hospitalizadas 
por essa causa também é alta (24,1%).

Uma informação importante é que dos 5.560 municípios brasileiros, 
apenas 2.662 registraram suicídios em 2008. Uma característica obser-
vada nos dados é que as taxas aumentam na ordem inversa ao tama-
nho dos municípios. Ou seja, nos que têm menos de 100 mil habitan-
tes encontram-se taxas mais elevadas. As regiões Sul e Centro-Oeste 
concentram os municípios com as maiores taxas. Na Região Sudeste 
observa-se diminuição da taxa de suicídio, o que acompanha a tendên-
cia de queda de todas as causas externas.

Sugestões de filmes que abordam o suicídio

• As virgens suicidas, drama norte-americano dirigido por Sofia Coppola 
(1999). Ambientado na década de 1970, o filme enfoca os Lisbon, uma 
família saudável e próspera de um bairro de classe média de Michigan: 
o Sr. Lisbon (James Woods), um professor de matemática, e sua esposa, 
uma rigorosa religiosa, mãe de cinco belas adolescentes, que atraem a 
atenção dos rapazes da região. Porém, quando Cecília (Hanna R. Hall), de 
apenas 13 anos, comete suicídio, as relações familiares se decompõem 
rumo a um crescente isolamento e superproteção das demais filhas, que 
não podem mais ter qualquer tipo de interação social com rapazes. Mas 
a proibição apenas atiça ainda mais as garotas a arranjarem meios de 
burlar as rígidas regras de sua mãe.

• Invasões bárbaras, uma produção franco-canadense do gênero drama, 
dirigido por Invas (2003). À beira da morte e com dificuldades em aceitar 
seu passado, Rémy (Rémy Girard) busca encontrar a paz. Para tanto 
recebe a ajuda de Sébastien (Stéphane Rousseau), seu filho, que sempre 
fora ausente, de sua ex-mulher e de velhos amigos. Todos os argumentos 
mostram que esse senhor idoso queria morrer e que teria direito a 
escolher a forma de terminar sua vida.
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Embora os suicidas de cor branca e parda predominem proporcional-
mente, tanto na mortalidade quanto nas internações, são os indígenas 
que apresentam as taxas mais elevadas.

Estudos da área de saúde pública ressaltam a importância da atenção 
primária, do reforço dos laços familiares e comunitários e da ampliação 
do acesso aos serviços especializados de saúde mental para atendimen-
tos das pessoas mais vulneráveis. Nesse sentido, a OMS, a partir dos 
anos 1990, assumiu o compromisso de diminuir o número de suicídios 
em todo o mundo. Dentre as iniciativas, criou um manual de orientação 
para profissionais, cuidadores, redes de apoio e familiares, intitulado 
“Estudo de Intervenção sobre Comportamento Suicida em Múltiplos 
Locais” (Supre-Miss) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000).

Para refletir

Você acha que os profissionais da saúde precisam ser mais informados 
sobre o fenômeno do suicídio e os fatores de risco que estão associados 
a ele?

Você conhece algum caso de tentativa? Sabe como a pessoa foi 
atendida pelos serviços de saúde? Você conhece algum ato consumado 
e sabe como a família foi apoiada pelos serviços de saúde?

O Supre-Miss é direcionado aos profissionais envolvidos na prevenção 
do suicídio e contempla: a dimensão do problema, o enfoque na equipe 
de atenção primária, a correlação entre transtornos mentais e doenças 
físicas, fatores sociodemográficos e ambientais e como abordar o pro-
blema. Ensina como identificar uma pessoa em risco de suicídio, como 
interagir, como e quando encaminhá-la, como aproveitar os recursos 
da comunidade, o que fazer e o que não fazer. Enfatiza a atenção pri-
mária, a preparação das equipes locais de saúde e dos cuidadores, o 
apoio comunitário e o papel das famílias nos momentos de crise, de 
eventual urgência, no monitoramento e acompanhamento cuidadoso 
da evolução clínica e da reabilitação psicossocial dos pacientes. O texto 
é claro: “suicídio pode ser evitado”.

O Ministério da Saúde, em 2005, organizou um grupo de trabalho com 
representantes de governo, universidades e entidades da sociedade civil 
visando formular estratégias de enfrentamento do problema, tendo 
como parâmetro a proposta de diminuição do suicídio apresentada 
pela OMS. Esse grupo auxiliou o Ministério da Saúde na elaboração da 
Portaria n. 1.876, de 14 de agosto de 2006, que instituiu as Diretrizes 
Nacionais de Prevenção do Suicídio (BRASIL, 2006a), com ênfase em:

Leia o documento Supre-Miss 
em português. O manual é 
escrito em linguagem muito 
simples, com orientações para 
profissionais e médicos da 
atenção primária. Disponível 
em: http://whqlibdoc.who.
int/hq/2000/WHO_MNH_
MBD_00.1_por.pdf
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 k informação e sensibilização da sociedade;

 k capacitação dos profissionais da saúde, assistência social, educação, 
segurança pública;

 k ampliação do acesso da população de maior risco;

 k estímulo a estudos e pesquisas;

 k aprimoramento da notificação sobre mortalidade e tentativas;

 k fomento e apoio a programas de prevenção em nível local e 
regional com foco na prevenção secundária;

 k desenvolvimento de ações de promoção;

 k redução do acesso a meios letais e a métodos autodestrutivos;

 k controle e uso adequado de agrotóxicos.

A importância de qualificar a rede de saúde e de saúde mental no que 
se refere ao tema da prevenção do suicídio é ressaltada no documento, 
sobretudo levando-se em conta estudos brasileiros segundo os quais, 
na maioria dos casos de tentativas que chegam aos serviços de saúde, os 
profissionais que os atendem não buscam ou não sabem identificar se 
houve tentativas e ideações anteriores. Nesse sentido, o Ministério da 
Saúde, por meio de uma parceria com a Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas) e a Universidade de Campinas (Unicamp), também 
elaborou o manual Prevenção de suicídio. Dirigido a profissionais das 
equipes de saúde mental (BRASIL, 2006b), o manual apresenta, de 
forma clara e objetiva, os principais fatores de risco para o suicídio, 
os de proteção, os sintomas de transtornos mentais mais relacionados 
(depressão, transtorno do humor bipolar, esquizofrenia) e suas formas 
de tratamento. Orienta ainda sobre como lidar em situações de risco, 
formas de encaminhamento, entre outras informações.

O Ministério da Saúde também vem apoiando iniciativas da sociedade 
civil que realizam ações de proteção e prevenção do suicídio, como as 
desenvolvidas pelo Centro de Valorização da Vida (CVV). O CVV atua 
desde 1962 oferecendo atenção às pessoas que se encontram em sofri-
mento, por meio do telefone 141. Além disso, a Associação Brasileira 
de Psiquiatria publicou, em 2009, um manual sobre o tema dedicado 
aos profissionais de mídia, Comportamento suicida: conhecer para prevenir 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2009).

Todas essas iniciativas, baseadas em pesquisas nacionais e internacio-
nais, mostram que é possível prevenir o suicídio e que há atores-chave 
que devem se envolver em tal processo.

Leia as Diretrizes Nacionais 
de Prevenção do Suicídio 
que constituem a Portaria 
n. 1.876, de 14 de agosto 
de 2006, disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/saudelegis/gm/2006/
prt1876_14_08_2006.html

Você encontrará informações 
importantes sobre como 
atuar diante de tentativas, 
ideações e comportamentos 
suicidas no Prevenção de 
suicídio: manual dirigido a 
profissionais das equipes 
de saúde mental (BRASIL, 
2006b), disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/manual_
editoracao.pdf 
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