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O Brasil ocupa hoje o quarto lugar no ranking da violência na
América Latina, depois de Colômbia, El Salvador e Venezuela.
A violência e os acidentes que afetam a saúde dos brasileiros são
responsáveis pela segunda causa de mortalidade geral e é a pri-
meira causa nas amplas faixas etárias de 5 a 49 anos. Nos casos
que exigem internação, a violência e os acidentes estão no sexto
lugar de importância.

Como lembra um dos importantes documentos da Opas,
escrito em 1994, a que já fiz referência, a violência, pelo número
de vítimas e pela magnitude de seqüelas orgânicas e emocionais
que produz, adquiriu um caráter endêmico na região das Amé-
ricas e se converteu num problema de saúde pública em muitos
países. O setor saúde constitui a encruzilhada para onde conver-
gem todos os corolários da violência, pela pressão que exercem
suas vítimas sobre os serviços de urgência, atenção especializa-
da, reabilitação física, psicológica e assistência social.

ALGUNS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE VIOLÊNCIA

Utilizando o termo ‘causas externas’ que corresponde à clas-
sificação das violências e acidentes, como já mencionado, o Mi-
nistério da Saúde registrou 1.118.651 mortes de brasileiros de
1991 a 2000. Dessas, 369.068 pessoas foram a óbito por homi-
cídio; 62.480, por suicídio e 309.212 por acidentes e violências
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no trânsito e nos transportes. As taxas de morte por causas ex-
ternas tiveram forte incremento a partir da década de 1980, que,
como mencionado anteriormente, inaugurou a época da demo-
cratização no país. Nesse período aumentaram as taxas de ho-
micídios e de suicídio, e regrediram levemente as de acidentes de
trânsito e de transporte. Cerca de 84% de toda a mortalidade
por acidentes e violências em 2000, equivalente à perda de 99.474
pessoas, ocorreu na população masculina cujas taxas agregadas
são de 119,0/100.000 habitantes. No grupo feminino, morre-
ram 18.810 vítimas, numa proporção de 15,9% e 21,8/100.000
habitantes. Nos primeiros cinco anos da primeira década do
século XXI essa situação pouco mudou, havendo uma pequena
oscilação nas taxas de homicídios.

A subcausa de morte que mais impressiona quando se
observa o panorama da violência no Brasil são as agressões com
morte. Nos últimos vinte anos, os homicídios tiveram cresci-
mento proporcional de mais de 200%: passaram de 13.601, em
1980, para 45.343, em 2000. O mais elevado incremento do
fenômeno se deu na década de 1980. Na década seguinte, o
número de mortos continuou alto e se elevando, embora com
menos intensidade: de 1991 para 2000 a diferença foi de 47%.
Em 2000, os homicídios corresponderam a 38,3% do total das
mortes por causas externas no Brasil, confirmando-se tendência
de acirramento. Em 1991, 50,3% (15.460) deles ocorreram por
armas de fogo; no ano 2000 esse percentual subiu para 68%,
correspondendo ao óbito de 30.855 pessoas. A maior parte das
vítimas de mortes e dos traumatizados é constituída por ho-
mens, com taxas de 44/100.000, comparadas com as de
3,9/100.000 para mulheres, numa razão de 12/1. Ou seja, a
vitimização da violência que mata é, eminentemente, masculina.
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Cerca de 70% de todos os homicídios ocorreram, nesses últi-
mos vinte anos, nas faixas etárias de 10 a 39 anos, mais de 83%
deles cometidos contra jovens do sexo masculino, em sua maio-
ria, pobres e vivendo nas periferias das grandes cidades.

As lesões e lesões e traumas provenientes de acidentes e
violências hoje ocupam o sexto lugar no conjunto das inter-
nações hospitalares. O custo médio de tratamento de pessoas
feridas, traumatizadas ou lesionadas por acidentes e violências
está bem acima do que corresponde ao custo médio das
internações em geral.
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