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Posfácio

A violência continua sendo um grave problema de saúde pública, per-

passa e preocupa os mais diversos setores da sociedade, os gestores e a 

vida particular de cada cidadão brasileiro. O Ministério da Saúde, por 

meio da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), elabora e implementa 

políticas públicas nas diversas áreas que a compõem, valorizando o 

desenvolvimento de linhas de cuidados que possibilitem o acolhimento, 

o atendimento, o acompanhamento e a notificação dos agravos à saúde 

das pessoas em decorrência de acidentes e violências.

As diversas interfaces necessárias à organização e gestão das redes e ser-

viços de saúde para inclusão da atenção às pessoas em situação ou risco 

de violência perpassam todas as possibilidades de intervenção, seja na 

atenção básica, ações e populações estratégicas, na atenção especializada 

ou na promoção da capacidade e da humanização na atenção à saúde. 

Renovada a parceria entre a Secretaria de Atenção à Saúde, a Secretaria de 

Vigilância em Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz/Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca, por meio do Centro Latino-Americano de Estudos 

de Violência e Saúde Jorge Careli e a Coordenação de Educação a Distân-

cia, para o Curso Impactos da Violência na Saúde, e sendo todas as estruturas 

citadas, áreas do Ministério da Saúde, coloca-se o compromisso coletivo 

de fazer chegar a todos os lugares do país a possibilidade de ampliação do 

conhecimento e aumento do potencial em cada instância do SUS, para a 

incorporação do tema violência como uma prioridade de Estado.
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A relevância desse movimento transformador acrescenta às políticas 

públicas nacionais avanços importantes e que se refletem na organiza-

ção das Redes de Atenção à Saúde; Planos de Ação da Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Adolescentes e Jovens, Crian-

ças, Homens e Idosos; Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência 

contra Mulheres; Ações de Enfrentamento à Exploração Sexual Comer-

cial de Crianças e Adolescentes; Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 

Programa Nacional de Segurança Pública e também nas Políticas de 

Proteção Especial na Área da Assistência Social.
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