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19. Avaliação de programas 
e ações de enfrentamento da 
violência e de suporte às pessoas 
em situação de acidentes e 
violências

Suely Ferreira Deslandes, Edinilsa Ramos de Souza e Cláudia Araújo de Lima

Este capítulo discute a importância da avaliação de programas e ações 
de enfrentamento da violência, apresentando conceitos e algumas 
experiências como exemplos.

19.1 Por que avaliar?
São tantas as demandas, as preocupações no dia a dia de um serviço (ou 
da execução de um projeto)... O tempo se torna curto diante das ativi-
dades, reuniões e dos problemas que surgem inesperadamente e preci-
sam de rápida resolução. Quase sempre a carga de trabalho é grande e 
o número de profissionais e outros agentes de saúde das equipes nem 
sempre é suficiente. A avaliação seria uma exigência a mais? Seria mais 
uma, entre muitas “obrigações burocráticas”? O que, de fato, o serviço 
ou projeto ganham ao investir num processo de avaliação?

A credibilidade de um projeto/serviço que avalia seus resultados, a 
qualidade do cuidado prestado e o custo-efetividade de suas ações é 
bem maior do que a de propostas que não têm essa preocupação. Como 
saber se as ações estão cumprindo seus objetivos? Como saber se os 
recursos estão sendo bem empregados, se os executores das ações têm 
as condições adequadas para realizá-las? Como saber se a forma de 
realizar as ações está em consonância com o que preconizamos? Como 
saber se o público-alvo da ação está satisfeito e adere às propostas do 
serviço? Quais são os resultados alcançados com o trabalho? Que avan-
ços, resistências e problemas surgem com a implementação das ações?

Os itens “Por que avaliar?” e “O 
que é avaliação?” foram publicados 
pela Coordenação Nacional de DST-
Aids (BRASIL, 2002).

A avaliação proporciona um 
ganho de legitimidade pública 
e institucional. Aqueles que se 
preocupam com isso revelam um 
compromisso com a população, 
com os parceiros e com os órgãos 
financiadores.
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Em resumo, a avaliação permite que a equipe executora do projeto 
– coordenador, supervisores, consultores, agentes de saúde, agentes 
multiplicadores – possa analisar o projeto nos seguintes aspectos:

1. adequação de seus objetivos: são possíveis, factíveis? Foram bem 
dimensionados para os recursos e tempo disponíveis?;

2. suficiência e pertinência dos meios e insumos empregados;

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

4. efeitos e resultados.

Como avaliar sem ter uma organização interna mínima para registrar 
as atividades, os insumos empregados, os produtos obtidos, os efeitos e 
resultados alcançados?

Toda avaliação desencadeia um processo interno de discussão, de 
debate sobre os obstáculos encontrados; do papel que cada um desem-
penhou para a situação atual e para a superação das dificuldades. Há, 
inevitavelmente, uma comparação, um confronto entre as estratégias 
propostas e a realidade encontrada no dia a dia das ações: quanto cada 
fator, cada ator colaborou para o projeto atingir seus propósitos.

Aprender com as lições, com os acertos e erros, com a criatividade dos 
envolvidos no planejamento e na execução das ações é um patrimônio 
precioso para todos os que atuam em serviços ou projetos ligados ao 
cuidado das vítimas de acidentes e violências e voltados para a preven-
ção dessas situações.

19.2 O que é avaliação?
No contexto das ações, de projetos e serviços de saúde existe, na atua-
lidade, interesse e investimento crescente em processos de avaliação 
(AGGLETON, 1995). Mas o que significa avaliar?

Há diferentes conceituações sobre o que é avaliação. Em linhas gerais, 
uma avaliação é um tipo de investigação sistemática do mérito, valor 
ou importância de um projeto, serviço ou ação. No fim do processo ava-
liativo, esperamos que seja feito um juízo de valor sobre o programa, 
serviço ou ação avaliada (se é útil, efetivo, eficaz).

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

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

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

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

Na avaliação se ganha, finalmente, 
maior competitividade na busca 
de recursos de financiamento, 
cada vez mais limitados.
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Outra definição é a de Aguilar e Ander-Egg (1994, p. 31-32):

A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, 
planejada e dirigida, destinada a identificar, obter e proporcionar 
de maneira válida e confiável dados e informação suficiente e re-
levante para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos diferen-
tes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, 
programação ou execução), ou de um conjunto de atividades es-
pecíficas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o 
propósito de produzir efeitos e resultados concretos. Visam com-
provar a extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de 
forma tal que sirva de base ou guia para a tomada de decisões ra-
cional e inteligente entre cursos de ação, ou para solucionar pro-
blemas e promover o conhecimento e a compreensão dos fatores 
associados ao êxito ou fracasso de seus resultados.

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

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

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

 k a adequação entre objetivos, estratégias propostas e recursos 
utilizados, considerando o contexto em que o projeto, a ação ou o 
serviço estão sendo implementados e a atuação dos atores envolvidos;

 k a adequação da estrutura organizacional para realização do  
trabalho proposto;

 k o quanto os objetivos e metas foram atingidos a partir do 
entendimento do contexto de implantação da ação ou projeto;

 k a qualidade dos serviços prestados e dos resultados;

 k a sustentabilidade da ação ou do projeto.

O monitoramento, na medida em que analisa o projeto durante sua exe-
cução, é uma atividade que se incorpora ao cotidiano, dando retorno ime-
diato quanto aos progressos, aos problemas e às dificuldades encontradas. 
Assim, embora monitoramento e avaliação sejam processos distintos, são 

Monitoramento, de acordo com a 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 
DE LA SALUD (1989), apesar de 
complementar a avaliação, reúne 
procedimentos diferentes, voltados 
para acompanhar o andamento 
da ação.
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também complementares. Naturalmente não podemos deixar de consi-
derar o monitoramento uma atividade importante de avaliação.

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

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

Em consulta preliminar à base SciELO (www.scielo.br), com filtro para 
Brasil, período de 2014 a 2018, e periódicos da saúde, ciências sociais 
e humanas e multidisciplinar, percebemos que existem poucos artigos 
sobre avaliação na área da violência. Naturalmente, é preciso ressalvar 
que essa base opera apenas com artigos de um acervo de periódicos 
indexados, não incluindo dissertações, teses, relatórios de pesquisas ou 
livros. A base possui 1.106 artigos relacionados à temática da violên-
cia. Entretanto, apenas 65 foram correlacionados à chave “avaliação”. 
Quando analisados os títulos, percebemos que esse pequeno acervo 
ainda é menor, pois uma parcela dele avalia instrumentos (escalas) 
para identificação de situações de violências; outra parte dos artigos se 
dedica a avaliar experiências de atendimentos às vítimas e a analisar a 
qualidade dos registros sobre eventos violentos. No conjunto, apenas 
13 textos resultam de avaliações de políticas, programas, projetos e ser-
viços conectadas com o tema da violência.

Procedendo à mesma consulta sobre o que foi publicado na temática 
“acidentes”, encontramos 453 artigos. Quando refinada a busca, adi-
cionando a chave “avaliação”, achamos 92 artigos, dos quais 15 tratam 
especificamente sobre acidente de transporte e avaliação, e sete ava-
liam políticas, programas, projetos e serviços relacionados a acidentes.
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Felizmente, algumas iniciativas importantes têm surgido, consolidando 
pouco a pouco uma cultura de avaliação e integrando o conhecimento 
crítico com a proposição construtiva de novos rumos de atuação.

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

19.3.1 Exemplos de avaliação de programa de 
prevenção à violência
Um interessante exemplo de avaliação de experiências bem-sucedidas é 
o trabalho de Minayo e Gomes (2006), que analisam experiências exi-
tosas no enfrentamento e na prevenção da violência entre populações 
mais vulneráveis.

Os objetivos desse estudo foram:

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

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

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

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

Sobre o assunto, leia 
“Famílias: parceiras ou 
usuárias eventuais? – análise 
de serviços de atenção a 
famílias com dinâmica de 
violência doméstica contra 
crianças e adolescentes”, de 
Suely F. Deslandes, Simone G. 
Assis e Helena O. Silva (2004).
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Além dessas experiências, foram analisadas as potencialidades e os limites 
para a construção de redes de prevenção à violência. Os pesquisadores bus-
caram compreender o sentido das ações e do movimento em rede, envol-
vendo iniciativas existentes em Curitiba (PR) e iniciantes em Florianópolis 
(SC). A primeira delas tem como foco ações nas áreas da saúde, educação 
e assistência social, e a segunda, as atuações do Ministério Público, conec-
tando vários setores governamentais e não governamentais.

Os resultados divulgam que os principais êxitos relatados são: infor-
mação para a cidadania; preparação para o trabalho; envolvimento de 
crianças e adolescentes em atividades lúdicas e educativas, e fortaleci-
mento da autoestima dos jovens e crianças participantes. As maiores 
dificuldades das experiências são a manutenção financeira e articula-
ção de suas propostas com as de outros grupos e instituições. O estudo 
leva a concluir que os projetos de prevenção analisados, ainda que não 
sejam os únicos bem-sucedidos no país, apontam para um horizonte 
novo pela forma como atuam, inovando e criando uma práxis diferen-
ciada na abordagem da violência.

Em relação às redes, a avaliação aponta que é difícil trabalhar com essa 
estratégia, pois estamos acostumados à fragmentação setorial e profis-
sional. Para o êxito da organização em rede, faz-se necessário: romper 
com a lógica do trabalho setorizado e verticalizado; promover o exer-
cício constante de comunicação e de troca de informações; capacitar 
permanentemente os profissionais e pessoas que se envolvem na rede; 
incorporar a família nas ações de proteção e de prevenção; e promover 
a participação de amplos setores sociais.

Em síntese, pode-se afirmar que a construção de uma rede de proteção 
demanda etapas complexas, um novo olhar para o mesmo problema e 
a utopia para plantar soluções.

Um exemplo mais recente é o trabalho de Pedrosa, Diniz e Moura 
(2016) que analisa a implantação do Programa Iluminar Campinas – 
uma política local de promoção da saúde, que se estabelece a partir da 
conexão com uma ampla rede intersetorial e interinstitucional, para 
ofertar cuidados às pessoas que sofreram violência sexual. O estudo 
foi fundamentado na perspectiva de triangulação de métodos. Inicia 
a análise com um diagnóstico da estruturação da rede de cuidados 
às pessoas que sofrem violências do município, quando o programa 
começou em 2001, e como se estabeleceu um fluxo-itinerário de cui-
dados envolvendo serviços da rede intersetorial. Por fim, apresenta os 
desafios que o programa enfrenta para realizar o seu trabalho e para a 
sua continuidade. Como principais aspectos que suscitam atenção dos 

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

• “Success and limitations 
in the preventions of 
violence: a case study of 
nine Brazilian experiences”, 
de Romeu Gomes, Maria 
Cecília de S. Minayo, 
Simone G. de Assis, Kathie 
Njaine e Miriam Schenker 
(2006).

• “Redes de prevenção à 
violência: da utopia à 
ação”, de Kathie Njaine, 
Simone G. Assis, Romeu 
Gomes e Maria Cecília de S. 
Minayo (2006).
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gestores municipais são citados: a rotatividade dos profissionais e gestores 
dos serviços que compõe a rede; lacunas de formação sobre o tema 
dentre os profissionais; manter a adesão à notificação; garantir espaço 
na agenda das diferentes instituições para a discussão de casos; e, por 
fim, prover suporte psicológico aos profissionais diretamente ligados ao 
atendimento das pessoas que sofrem as violências.

Silva e colaboradores (2018) apresentam os resultados da implementa-
ção do Programa Fica Vivo! na cidade de Belo Horizonte, ao longo de 
15 anos de execução. Esse programa, do governo do Estado de Minas 
Gerais, teve como objetivo “reduzir a incidência de homicídios dolosos, 
mediante ações de prevenção e repressão, em áreas com altos níveis 
de criminalidade violenta, a partir de ações integradas dos governos 
federal, estadual e municipal, do Ministério Público, do Poder Judici-
ário, bem como das organizações não governamentais e da sociedade 
civil.”(SILVA et al., 2018). Foi inspirado em experiências bem-sucedidas 
em cidades com altas taxas de homicídio, tais como como Boston e 
Bogotá. O programa foi iniciado em Belo Horizonte, em 2002, quando 
os homicídios já atingiam altos índices. Entre 2004 e 2014, o programa 
expandiu-se para outros 12 municípios do estado de Minas Gerais, 
sendo implementados 31 Núcleos de Prevenção à Criminalidade (NPC) 
de Base Local. Os NPC eram os equipamentos para o desenvolvimento 
do Programa Fica Vivo!. A avaliação conclui que o programa colaborou 
para reverter a tendência de crescimento das taxas de homicídio que 
apresentaram queda, principalmente a partir de 2004.

19.3.2 Exemplo de avaliação de programa 
preventivo aos acidentes de trânsito
Diante do impacto e da magnitude dos acidentes de trânsito, em 2001, o 
Ministério da Saúde estimulou, em alguns municípios do país, o desen-
volvimento e a implantação de um programa de prevenção dos acidentes 
de trânsito, a partir da ótica de promoção da saúde e da qualidade de 
vida. Criou o Projeto de Redução da Morbimortalidade por Acidentes 
de Trânsito (PRMMAT) e introduziu o problema do trânsito na pauta de 
suas ações, a partir do repasse do DPVAT e da inédita aplicação dos recur-
sos desse seguro nas ações para as quais ele sempre havia sido destinado.

Essa iniciativa teve o amparo legal no Decreto n. 1.017, de 23 de dezem-
bro de 1993, que destina 50% do valor total do prêmio do DPVAT ao 
Fundo Nacional de Saúde: 90% desse montante para ser usado na pre-
venção e no atendimento às vítimas de acidentes de trânsito e 10% 
para repasse mensal ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, 
para aplicação exclusiva em programas de prevenção.
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Naquele momento, os gestores da saúde foram instados a elaborar e a 
negociar seus projetos, com foco especial nas ações de capacitação para 
os profissionais envolvidos com o tema do trânsito, abrangendo diver-
sas instituições e setores, e em ações para a melhoria, implantação ou 
integração dos sistemas de informações sobre acidentes de trânsito nos 
municípios, com vistas ao monitoramento e vigilância desses eventos.

Inicialmente, foram conveniadas cinco capitais que tinham elevadas 
taxas de mortalidade por acidentes de trânsito, situadas nas diferentes 
regiões do país. Assim, desse projeto-piloto participaram as cidades de 
Recife, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Curitiba. No ano de 2004, 
o projeto foi ampliado, incluindo mais 11 municípios.

Desde o início do desenvolvimento do projeto, o Claves foi incumbido de 
realizar uma avaliação estratégica sobre a execução do convênio nesses 
cinco municípios brasileiros. Tal iniciativa trouxe, portanto, a novidade de 
ser acompanhada, desde sua concepção, por uma pesquisa avaliativa, o 
que lhe garantiu elementos reais para monitorar o que acontecia e a pos-
sibilidade de generalização da proposta, pelo menos em alguns aspectos.

Foi adotada a estratégia de triangulação de métodos. Usamos abor-
dagem quantitativa e qualitativa para análise da implementação do 
programa. Na abordagem quantitativa, foi feito um panorama epide-
miológico dos dados sobre acidentes de trânsito em cada município, 
com informações de diversas instituições. Para abordagem qualitativa, 
os pesquisadores realizaram entrevistas, observações de campo e rela-
tórios autoavaliativos em cada município. Esses últimos foram preen-
chidos pelo coordenador do programa, em cada cidade, detalhando as 
ações em desenvolvimento e as que estavam projetadas.

Foram usados e analisados vários indicadores quantitativos e qualitati-
vos referentes a:

 k histórico de chegada do projeto ao município;

 k equipe;

 k dados institucionais de morbimortalidade por acidentes de trânsito, 
para realizar o diagnóstico situacional;

 k ações (capacitação, sensibilização, produção de materiais e ações de 
segurança, como blitz, integração e monitorização dos sistemas de 
informação) e custos das ações.

Estudo mais recente de Morais Neto e colaboradores (2013) avalia o 
Projeto Vida no Trânsito (PVNT), que faz parte da iniciativa internacional 

Consulte o relatório final da 
pesquisa de Maria Cecília 
de Souza Minayo e Edinilsa 
Ramos de Souza (2006), 
“Avaliação do processo de 
implantação e implementação 
do Programa de Redução 
da Morbimortalidade por 
Acidentes de Trânsito: 
municípios de Recife, Belo 
Horizonte, Goiânia, São Paulo 
e Curitiba”.
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Road Safety in Ten Countries (RS 10). A iniciativa é liderada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e constituída por um grupo de 
instituições: Association for Safe International Road Travel (ASIRT); 
EMBARQ (Centers for Sustainable Transport); Global Road Safety  
Partnership (GRSP); Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
(JHU); e World Bank Global Road Safety Facility (GRSF). A RS 10 está 
presente no Brasil e em mais nove países – Federação Russa, China, 
Turquia, Egito, Vietnã, Camboja, Índia, Quênia e México.

O PVNT foi implantado em 2011-2012 em cinco capitais brasileiras:  
Palmas/TO, Teresina/PI, Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR e Campo 
Grande/MS. Buscaram analisar o cumprimento das metas das interven-
ções do PVNT, contrapondo à variação das taxas de mortalidade, taxas 
de internação hospitalar e prevalências de beber e dirigir. O Projeto Vida 
no Trânsito, nos dois anos de sua intervenção, mostrou vários resultados 
positivos: alto percentual de cumprimento das metas; aumento da fiscali-
zação de velocidade; aumento da realização de blitz de checagem de álcool, 
com redução do respectivo percentual de positividade. Além disso, em três 
capitais foi possível reconhecer uma redução na mortalidade por acidentes 
de trânsito como efeito da ação do programa. Como conclusão os autores 
defendem que o PVNT apresentou resultados positivos e sua continuidade 
poderá contribuir para a redução das mortes e lesões no trânsito, no Brasil.

19.3.3 Exemplo de avaliação da Política Nacional 
de Prevenção de Acidentes e Violências
Realizada no período de 2005 a 2007, a avaliação “Análise diagnóstica 
de sistemas locais de saúde para atender aos agravos provocados por 
acidentes e violências” (MINAYO; DESLANDES, 2007) tomou como 
perspectiva geral contribuir para o avanço da incorporação do tema 
das violências e acidentes como objeto da atenção do setor saúde. Pro-
pôs o desenvolvimento de instrumentos de análise diagnóstica sobre a 
implantação da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001). Elegeu 
cinco capitais onde os índices de violências são muito altos, e buscou 
mapear os principais serviços que atendem vítimas de violências e aci-
dentes nos níveis de pré-hospitalar, hospitalar e de reabilitação.

A pesquisa teve como objetivos:

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

2. analisar a situação dos serviços de atenção em relação ao problema 
em pauta em cada uma dessas capitais, evidenciando: a descrição 

Para aprofundar seus 
conhecimentos sobre 
o estudo de Minayo e 
Deslandes (2007), consulte 
o link: http://books.
scielo.org/id/fx9hn/pdf/
minayo-9788575415412.pdf
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do sistema, os pontos positivos, as lacunas e as necessidades de 
adequação para atender às diretrizes da Política Nacional;

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