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16. Qualidade da informação
sobre morbimortalidade
por causas externas

Adalgisa Peixoto Ribeiro e Kathie Njaine

Este capítulo tem o objetivo de discutir a questão da informação sobre 
acidentes e violências, problematizando seu processo de construção, 
suas potencialidades, os limites e usos científicos e sociais.

Informação é um conceito que tem sido mundialmente discutido como 
uma noção fundamental para ampliar o conhecimento e contribuir para a 
tomada de decisões em diversos setores sociais. Na área da saúde, a impor-
tância desse conceito evidencia-se, sobretudo, no momento de identificar 
pontos prioritários a serem tratados pelas políticas de saúde, no planeja-
mento e na implementação de ações que visem transformar a realidade.

Como pode a informação transformar a realidade do quadro de saúde e 
doença de uma população?

Alguns autores afirmam que informação é a essência das profissões na 
área de saúde. Esses profissionais precisam dela para sua atuação no 
processo de cuidado, no gerenciamento dos serviços, na avaliação das 
condutas e dos resultados. Em outras palavras, todas as atividades em 
saúde se baseiam na busca e no uso da informação (MARIN, 2010).

A partir dessa premissa, é lógico pensar que quanto maior o número e 
melhor a qualidade das informações disponíveis, tanto melhor será a 
tomada de decisões dos profissionais que atuam na atenção e também na 
gestão em saúde. Esse tem sido o ponto forte de debates filosóficos que 
hoje ocorrem no mundo sobre o poder que é delegado à informação e que 
podem ser aplicados ao caso da saúde. Filósofos como Pierre Lévy (1999), 
por exemplo, fazem refletir sobre as imperfeições dos sistemas de informa-
ção, quando “as qualidades são reduzidas a quantidades”. Lévy fala prin-
cipalmente dos aspectos individuais que as estatísticas acabam ocultando.
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No Brasil, a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Aci-
dentes e Violências (BRASIL, 2001a) destaca como um dos seus obje-
tivos o monitoramento e a vigilância epidemiológica dos acidentes e 
violências. No âmbito dessa política, o Ministério da Saúde tem imple-
mentado ações para: capacitar os profissionais de saúde que atuam 
desde o atendimento às vítimas até os que são responsáveis pela gestão 
da informação nos âmbitos municipais, estaduais e federal; aprimorar 
os instrumentos de coleta dos dados; e propor pesquisas que levan-
tem informações ainda não registradas sobre os casos de acidentes e 
violências. O intuito dessas ações é, sobretudo, melhorar a qualidade 
das informações sobre esses eventos e torná-las capazes de subsidiar 
iniciativas para transformar o grave quadro de morbimortalidade por 
acidentes e violências.

16.1 Sistemas de informação em saúde: a 
importância dos dados
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define um Sistema de Infor-
mação em Saúde (SIS) como um mecanismo de “coleta, processamento, 
análise e transmissão de informação”, necessário para o planejamento, 
a organização, a operacionalização e a avaliação dos serviços de saúde.

Um sistema de informação em saúde visa contribuir para melhorar a 
qualidade, a eficiência e a eficácia do atendimento em saúde, e ainda, 
ser uma base importante para a realização de pesquisas e para subsidiar 
o processo de ensino e capacitação de profissionais (MARIN, 2010).

De acordo com documento da Organização Pan-Americana da Saúde 
(CONCHA-EASTMAN; VILLAVECES, 2001), os objetivos de um sistema de 
vigilância para a área de acidentes e violências são:

• produzir informações confiáveis e estratégicas;

• monitorar as transições, a magnitude e a distribuição da morbidade, da 
mortalidade e os impactos psicológicos;

• possibilitar a percepção da realidade dos acontecimentos, a identificação 
de novos riscos e a formulação de possíveis associações causais;

• identificar padrões ou tipologias da violência;

• gerar hipóteses sobre a causalidade da violência;

• servir de fonte confiável para tomada de decisão;

• estimular a formação de grupos de trabalho.

Para saber mais sobre 
sistemas de informação 
em saúde, acesse o site 
do Ministério da Saúde 
(http://www.saude.gov.br) 
e entre em Gestão do SUS 
> Programação, regulação, 
controle e financiamento 
da MAC > Sistemas de 
Informação em Saúde
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Constatamos, portanto, a preocupação dos órgãos da área da saúde em 
garantir que a informação seja um instrumento tanto para as ações de vigi-
lância dos acidentes e violências quanto de pesquisa e políticas públicas.

16.2 Principais fontes de dados sobre 
causas externas
Para a produção de informações úteis para viabilizar ações de vigilância, pro-
moção da saúde e prevenção de agravos, uma diversidade de dados sobre as 
condições de saúde dos indivíduos, é coletada por profissionais de saúde em 
consultas, visitas domiciliares e nos mais diversos locais de atendimento à 
população. Desde uma visita do agente comunitário de saúde às residências 
dos usuários, até a realização de exames complementares mais complexo, 
são necessárias informações que favoreçam um cuidado adequado.

Até mesmo quando a vida termina, o registro de dados sobre a pessoa 
que morreu, as condições de saúde e os eventos que provocaram sua 
morte ajudam a conhecer as principais causas de mortalidade de uma 
população e a planejar ações de prevenção, atenção e reabilitação.

Tratam-se de fontes diferentes de dados que vão produzir informações e 
conhecimento. A Figura 1 mostra as principais fontes oficiais de dados, 
que alimentam sistemas de informação na área da saúde que, por sua 
vez, subsidiam a produção de conhecimento sobre morbidade e morta-
lidade por acidentes e violências.

Figura 1 – Fluxograma da produção de informações sobre acidentes e violências
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Fonte: Elaboração das autoras.
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Destacamos, a seguir, fontes de dados sobre acidentes e violências, na 
área da saúde.

16.2.1 Declaração de Óbito (DO)
Documento base do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 
implantado desde 1976 pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de ser 
o instrumento-padrão para a coleta dos dados sobre mortalidade, que 
baseiam os cálculos das estatísticas vitais e epidemiológicas brasileiras. 
Seu preenchimento é uma atribuição exclusiva do médico e, em casos 
de mortes por acidentes e violências, apenas o médico do Instituto 
Médico Legal (IML) pode preenchê-lo. A DO é usada também pelos 
Cartórios de Registro Civil para as formalidades legais de sepultamento. 
Coleta dados sobre identificação, local de ocorrência e condições e cau-
sas do óbito.

O SIM foi criado em 1975 para a obtenção regular de dados sobre 
mortalidade no país e conta com boa cobertura (96,1%, em 2011). 
Somente no ano de 2016, 155.861 pessoas morreram no Brasil por cau-
sas externas (acidentes e violências), o que representou 11,9% de todas 
as mortes ocorridas no país, neste ano (DATASUS, 2018). Os dados do 
SIM, registrados a partir do ano de 1979, estão disponíveis na Internet, 
no site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), do Ministério da Saúde.

16.2.2 Autorização de Internação Hospitalar (AIH)
Documento que registra todos os atendimentos realizados nas interna-
ções hospitalares financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com a 
finalidade de produzir relatórios que subsidiam os pagamentos aos esta-
belecimentos de saúde. Entre os dados registrados encontram-se identifi-
cação e qualificação do paciente, procedimentos, exames e atos médicos 
realizados, diagnóstico, motivo da alta, valores devidos, entre outros.

A AIH é o documento que alimenta o Sistema de Informações Hos-
pitalares do SUS (SIH/SUS). Criado em 1993, dispõe de dados que 
se referem apenas às internações financiadas pelo SUS. É importante 
destacar que, essas internações correspondem a cerca de 70% a 80% 
do total de internações realizadas no país. Os dados relativos aos aten-
dimentos nos serviços de emergência (pronto-socorro) e as internações 
realizadas em hospitais privados não integram esse sistema. Em 2017, 
as internações hospitalares por causas externas representaram 10,1% 
do total, com tendência crescente nos últimos anos.
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As principais informações registradas pelo SIH/SUS, a partir de 1984, 
estão disponíveis no site do DATASUS.

16.2.3 Notificação de Violência Interpessoal  
e Autoprovocada
É a comunicação de casos suspeitos ou confirmados de violência, reali-
zada por profissionais de saúde aos gestores do SUS. Realizada por meio 
de uma Ficha padronizada contendo os dados da vítima, da ocorrência, 
do provável autor da violência e dos encaminhamentos realizados.

A notificação de violência é o documento base para o Sistema de Vigi-
lância de Violências e Acidentes (VIVA), implantado em 2006, incial-
mente em serviços de referência para atendimento de pessoas vítimas 
de violência. Em 2009, o VIVA passou a integrar o Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação (Sinan), ampliando gradativamente 
o número de municípios e unidades notificadoras em todo o país. Em 
2014, a notificação das violências em serviços de saúde se tornou com-
pulsória com a Portaria 1.271/2014, o que universalizou as notificações 
facilitando sua expansão (BRASIL, 2015). No período de 2011 a 2015, 
houve um aumento considerável no número total das notificações de 
casos de violência, passando de 107.530 para 242.347. Dentre elas, 
67,1% foram de violência contra a mulher, de todas as faixas etárias 
(BRASIL, 2017).

As informações registradas no Sinan sobre Violências, a partir de 2009, 
estão disponíveis no site do DATASUS.

16.2.4 Pesquisas e inquéritos
Diversas pesquisas que investigam a ocorrência de eventos violentos e 
acidentes estão em desenvolvimento no país. Essas pesquisas oferecem 
informações a partir de estudos de abordagem qualitativa, quantitativa 
ou ambas, que ajudam a compor o panorama sobre os impactos das 
causas externas na saúde e na vida da população.

Oriundos de fontes variadas e usados com múltiplos propósitos, os 
dados clínicos e resultados de pesquisas e inquéritos são bastante hete-
rogêneos, muitas vezes não adequados aos tradicionais sistemas de 
informações sobre morbidade e mortalidade por acidentes e violências.

Alguns inquéritos de base populacional também são desenvolvidos 
pelo Ministério da Saúde. Um exemplo é o Inquérito de Vigilância de 
Violências e Acidentes em unidades de urgência e emergência, que tem 
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o objetivo de analisar a tendência das violências e acidentes e descrever 
o perfil das pessoas que foram vítimas de violências (interpessoais ou 
autoprovocadas) e dos acidentes (trânsito, quedas, queimaduras, den-
tre outros), atendidas em unidades de urgência e emergência seleciona-
das. Compõe o VIVA e foi realizado nos anos de 2006, 2007, 2009, 2011 
e 2014. A previsão é de que seja realizado a cada três anos (SOUTO et 
al., 2017).

O acesso às informações produzidas por pesquisas e inquéritos ocorre 
primordialmente por meio de artigos científicos publicados em periódi-
cos da área da saúde e publicações do Ministério da Saúde.

Outras fontes de setores distintos ao da saúde ajudam a compor o quadro 
epidemiológico de informações sobre acidentes e violências. No entanto, 
as informações provenientes dessas fontes não têm articulação direta com 
as da área da saúde. Entre elas podemos citar:

• Boletim de Ocorrência Policial (BO) ou Ofício da Polícia – ficha usada 
nas delegacias de polícia, complementada por outras fontes como 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ou  
Polícia Militar. Esse documento baseia-se na observação e descrição do 
evento e registra o número de feridos e mortos causados por acidentes 
ou violências. No caso de óbito, uma cópia do BO acompanha o corpo 
ao (IML) e serve de complementação às informações da Declaração de 
Óbito (DO), no momento do seu preenchimento ou no decorrer  
das investigações;

• Sistemas de Resgate – não existe no país um sistema de informação 
nacional sobre resgates de vítimas de acidentes e violências. Alguns 
municípios organizam bancos de dados do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de 
Trânsito. Porém, esses bancos não são integrados. Nos municípios em 
que as bases de dados estão informatizadas, a recuperação dessas 
informações pode ser realizada pelo link direcionado a outros bancos 
de instituições, como o Corpo de Bombeiros, delegacias de polícia e 
hospitais que fazem parte desse fluxo.

• Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) – ficha de notificação de 
acidente de trabalho ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
para obtenção de benefícios. O sistema cobre somente a população 
trabalhadora formal, excluindo categorias como empregados domésticos 
sem carteira assinada, trabalhadores informais em geral e aqueles 
vinculados a outras modalidades de previdência.
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16.3 Refletindo sobre a qualidade  
das informações produzidas sobre  
causas externas
A qualidade dos dados disponíveis por meio dos sistemas de informação 
é um elemento essencial para a produção de indicadores de saúde que 
possam cumprir seus objetivos de basearem a tomada de decisões de 
gestores e de trabalhadores da saúde.

Para avaliar a qualidade dos dados, é necessário considerar alguns atri-
butos como a cobertura dos eventos, a completitude dos dados e a con-
fiabilidade das informações.

Os sistemas de informação brasileiros têm cobertura variável entre eles, 
como mencionado anteriormente. Essa cobertura também varia depen-
dendo da região geográfica. Um exemplo é o SIM, que alcançou em 
2013 a cobertura média nacional de 95% de todas as mortes ocorridas 
no Brasil, nesse ano. No entanto, existem regiões em que esse registro 
ultrapassou a média nacional, como é o caso da Região Sul (99%) e da 
Região Sudeste (97%). Por outro lado, na Região Norte a cobertura do 
SIM em 2013 foi de 88% (BRASIL, 2015).

Essas diferenças revelam disparidades nos registros que se devem a 
uma série de fatores que afetam o acesso a serviços de saúde, como a 
falta de infraestrutura adequada para atendimento, a grande dificul-
dade de deslocamento observado em municípios mais isolados, algu-
mas vezes agravado pelas condições climáticas extremas que colaboram 
para o isolamento geográfico das localidades. Soma-se a isso, os sepul-
tamentos sem registro e questões culturais observadas em algumas tri-
bos indígenas, onde os recém-nascidos são mantidos resguardados de 
contatos com outras pessoas, dificultando o registro dos óbitos infantis 
(ALMEIDA et al., 2017).

O SIH não tem cobertura universal das internações hospitalares por 
acidentes e violências no país, pois abrange somente as que são reali-
zadas em hospitais próprios e da rede conveniada, não registrando os 
atendimentos realizados em serviços da rede privada. O sistema VIVA/
Sinan, por sua vez, apesar de ter universalizado sua coleta de dados 
por meio da notificação compulsória, ainda não tem cobertura avaliada 
como satisfatória no país.

Uma das variáveis que historicamente tiveram seu preenchimento 
negligenciado nas fichas que alimentam os sistemas de informação é 

Cobertura é a capacidade de um 
sistema de registrar o máximo 
possível dos eventos ocorridos no 
país sobre determinado agravo à 
saúde. A cobertura dos sistemas 
de informação constitui uma 
importante qualidade para que se 
tenha uma fotografia mais próxima 
da realidade.

Completitude é o grau de 
preenchimento dos dados em um 
sistema de informação, ou seja, 
o completo preenchimento de 
todos os campos dos instrumentos 
de coleta de dados. Esse atributo 
vem melhorando ao longo do 
tempo, mas muitas variáveis 
ainda aparecem com informações 
ignoradas ou não preenchidas.

Confiabilidade pode ser definida 
como o grau de concordância 
entre os registros dos eventos 
nos sistemas de informação 
e a realidade. Para garantir 
a confiabilidade dos dados é 
fundamental a correta identificação 
e dos eventos e a codificação 
adequada das causas de morte e de 
internação hospitalar.
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a raça/cor da pele, que foi incluída no SIM em 1990, mas somente a 
partir de 2000 pode ser trabalhada devido à melhoria de seu registro. 
Entre as mortes por acidentes e violências registradas no SIM, figura-
vam como raça/cor “ignorada” 5,4% em 2010, reduzindo para 3,5% 
em 2016; no SIH/SUS 40,3% das pessoas internadas por acidentes e 
violências em 2010 não tiveram essa informação registrada, em 2016 
esse percentual reduziu para 27,6%; no Sinan, em 2010 um percentual 
de 22% das notificações de violência não teve informação da raça/cor, 
em 2014 esse percentual foi de 15,9% (DATASUS, 2018).

A variável escolaridade também melhorou seu registro, mas ainda pos-
sui um alto percentual de ausência de informação: em 2010, 36,9% 
das pessoas que morreram por acidentes e violências no Brasil tiveram 
escolaridade desconhecida, em 2016 esse percentual chegou a 23,6% 
(DATASUS, 2018).

Apesar das instruções claras e padronizadas para o preenchimento dos 
instrumentos de coleta de dados dos sistemas de informação brasileiros, 
a completitude ainda é um desafio. Autores como Correia et al. (2014) 
destacam que somente orientar como preencher não é garantia de 
informação de qualidade, mas é necessário capacitação e sensibilização 
dos profissionais de saúde envolvidos no processo para que se apro-
priem dessa tarefa fundamental para o conhecimento da real situação 
de saúde da população e para o planejamento de respostas.

No registro das causas não naturais de morbidade e mortalidade tem 
sido comum encontrar erros de codificação. No caso das internações, 
isso ocorre na determinação do diagnóstico principal e secundário. O 
primeiro é a natureza da lesão, ou seja, as consequências do acidente 
ou violência (fraturas, queimaduras, ferimentos, entre outras) e o diag-
nóstico secundário é o tipo de causa externa que ocasionou a lesão 
(atropelamento, agressão, entre outras). Os equívocos ou incomple-
tudes em relação ao registro do diagnóstico secundário podem gerar 
sub-registro de internações por causas externas e distorções quanto aos 
tipos específicos dessas causas no SIH-SUS (TOMIMATSU et al., 2009).

No caso da mortalidade, a causa básica da morte é a situação (acidente 
ou violência) que originou as lesões. Os erros ocorrem frequentemente 
quando os médicos legistas registram somente as lesões encontradas e 
não a causa básica da morte na Declaração de Óbito.

Um indicador utilizado na análise da confiabilidade da informação sobre 
causas externas é a proporção de mortes ou internações por lesões com 
causas indeterminadas ou mal definidas. No Brasil, os percentuais de 
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óbitos por causas externas com intenção indeterminada reduziram pas-
saram de 9,6% em 2009 para 6,6% em 2016. No entanto, em alguns 
estados essa tendência foi de crescimento, principalmente em Pernam-
buco (passou de 7,9% para 9,4%), em Espírito Santo (passou de 3,3% 
para 7%) e em Mato Grosso do Sul (de 2,3% para 5,9%). Vale a pena 
destacar alguns estados que melhoraram consideravelmente nesse indi-
cador, como o Rio de Janeiro (passou de 25,5% em 2009 para 9% em 
2016), o Rio Grande do Norte (passou de 19,2% para 6,1%) e a Bahia 
(passou de 18,6% para 10,8%) (DATASUS, 2018).

Em relação às informações sobre as internações por lesões advindas de 
acidentes e violências, também se observa uma melhora do indicador 
proporção de internações por lesões classificadas como causas externas 
com intenção indeterminada: em 2013 representaram 13,4% de todas 
as internações por causas externas no país (BRASIL, 2015) e, em 2016, 
reduziram para 8,5% (DATASUS, 2018).

Além de considerar este indicador como forma de analisar a confiabili-
dade das informações, ainda pode-se usar a mortalidade proporcional 
por causas mal definidas (classificadas no capítulo XVIII da Classifica-
ção Internacional de Doenças 10ª Revisão – CID-10), a mortalidade 
proporcional por diagnósticos incompletos e os estudos especiais, que 
utilizam metodologias diversas para comparar os dados da declaração 
de óbito com informações clínicas, achados de necropsias e informa-
ções em grupos de indivíduos com doenças específicas, por exemplo  
(CASCAO; COSTA; KALE, 2012).

Os problemas que impactam a qualidade dos dados ocorrem em todas 
as etapas da produção da informação, levando a uma representação 
equivocada da realidade. Em relação às informações sobre a mortali-
dade por acidentes e violências, descreve-se a seguir alguns problemas 
que podem impactar sua qualidade:

a) Classificação das variáveis presentes na DO como em indispensáveis, 
obrigatórias e secundárias. Essa classificação, preconizada pelo 
Ministério da Saúde, quando da informatização do sistema de 
mortalidade, com o objetivo de ajudar na crítica e na correção 
dos dados, contribuiu para a cultura do não preenchimento de 
algumas variáveis como raça/cor e escolaridade, consideradas menos 
importantes e dispensáveis (MESSIAS et al., 2016).

b) Dificuldade na definição da causa básica das mortes violentas. 
É importante destacar que, quando se trata de algumas causas 
específicas de lesões que provocaram a morte, a determinação 
da sua intencionalidade e, portanto, da causa básica do óbito, 

Todas as causas de morbidade 
e mortalidade na população 
são nomeadas por meio 
de um instrumento, usado 
internacionalmente, que as 
agrupam e classificam, segundo 
determinados critérios. Trata-se da 
Classificação Internacional de 
Doenças, que existe desde 1893 e 
vem sendo periodicamente revista, 
chegando-se à décima revisão, 
usada no Brasil a partir de 1996. 
Atualmente, a décima primeira 
revisão, aprovada em 2018, ainda 
não foi adotada pelos sistemas de 
informação brasileiros.
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nem sempre são tarefas fáceis ou estão claramente colocadas, nem 
mesmo para os técnicos mais experientes. Um exemplo é determinar 
se uma morte provocada por uma arma de fogo se trata de uma 
agressão interpessoal ou foi resultado de uma violência autoinfligida 
ou mesmo se ocorreu por um acidente. A forma como essa morte 
é registrada nos sistemas de informação influencia a produção de 
conhecimento sobre homicídios, suicídios ou acidentes.

c) Dificuldade na codificação dos óbitos a partir das informações 
registradas na DO. Essa codificação é realizada pelas equipes 
treinadas da vigilância epidemiológica dos municípios, de acordo 
com a CID-10, a partir das informações registradas pelos médicos 
na DO. Trata-se de um processo relativamente simples quando as 
informações na DO são suficientes para caracterizar as circunstâncias 
do óbito. No entanto, ainda é comum encontrar indefinições e 
registros que não oferecem subsídios para a adequada codificação, 
o que impõe aos técnicos codificadores a necessidade de buscarem 
informações complementares em outros locais, como no próprio 
IML ou na imprensa (MESSIAS et al., 2016).

d) Baixa valorização da DO por parte dos médicos. O desconhecimento 
ou a pouca sensibilização em relação à relevância do documento 
e seu papel social como base para o conhecimento epidemiológico 
e para subsidiar políticas públicas em saúde, pode estar na base 
desse problema (COSTA; FRIAS, 2011). Essa baixa valorização 
também pode ser identificada pelo fato de alguns médicos 
registrarem somente a causa do óbito e repassarem para 
funcionários administrativos o preenchimento das informações 
consideradas menos nobres da DO. Essa negligência em relação 
à responsabilidade ética e jurídica do médico em preencher a 
declaração de óbito pode impactar negativamente a confiabilidade 
dos dados (SCHOEPS et al., 2013).

e) Falha no processo formativo das escolas médicas. Muitas escolas 
médicas não preparam devidamente os profissionais para o 
preenchimento completo, correto e fidedigno das DO. Muitos 
estudos mostram que existe essa lacuna na formação profissional, 
que não incluem no currículo de graduação ou o fazem de 
forma deficitária, o treinamento para essa atribuição médica. As 
capacitações pontuais, realizadas para suprir essa falha, não têm 
sido satisfatórias, devido à grande relevância epidemiológica desse 
documento (MESSIAS et al., 2016).



377

Qualidade da informação sobre morbimortalidade por causas externas 

f) Uso das informações da DO em processos judiciais. O temor do 
uso inadequado das informações sobre as circunstâncias da morte, 
contidas na DO, que oferece um parecer técnico sobre as causas da 
morte, pode contribuir para o incremento do indicador proporção 
de óbito por causa indeterminadas. No entanto, aspectos legais e 
jurídicos do uso dessas informações precisam ser esclarecidos para 
evitar penalizações indevidas dos profissionais no exercício do seu 
trabalho (LOZADA et al., 2009).

Além dessas questões indicadas acima, outros pontos podem ser lem-
brados por seu potencial de influenciar a qualidade das informações 
sobre acidentes e violências, como: a) a falta de clareza nas metodolo-
gias e nas orientações dos manuais de preenchimento dos instrumentos 
de coleta de dados, que pode afetar a completitude; b) a sobrecarga 
de trabalho dos profissionais, que pode levá-los a valorizar pouco o 
preenchimento de fichas, atribuindo a elas um valor de atividade mera-
mente burocrática em detrimento dos atendimentos emergenciais; e c) 
o desconhecimento das ações e medidas concretamente geradas a partir 
da informação que produzem ao preencher os documentos base dos 
sistemas de informação.

Essa diversidade de problemas na produção dos dados é bastante dife-
renciada se compararmos as macrorregiões do Brasil e também as espe-
cificidades locais. As regiões Norte e Nordeste enfrentam dificuldades 
na operacionalização do sistema, evidenciando as heterogeneidades em 
relação aos atributos da qualidade dos dados produzidos sobre aciden-
tes e violências (ANDRADE; SZWARCWALD, 2007).

16.4 Avanços na produção de informação 
sobre acidentes e violências
Algumas iniciativas para auxiliar na melhoria da informação sobre aci-
dentes e violências no país já vêm sendo tomadas pelo Ministério da 
Saúde, desde 1993. No quadro a seguir, destacam-se algumas resolu-
ções que favoreceram os esforços para a qualificação das informações.

Para saber mais sobre 
qualidade da informação em 
saúde, consulte publicações 
da série Saúde Brasil, que 
apresenta a situação de 
saúde do Brasil, segundo a 
compreensão institucional 
do Ministério da Saúde (MS). 
Suas análises são úteis para 
a gestão em saúde e são 
produzidas a partir de dados 
dos sistemas de informações 
gerenciados pelo MS, em 
parceria com os estados e 
municípios. Disponíveis em: 
http://svs.aids.gov.br/dantps/
centrais-de-conteudos/
publicacoes/saude-brasil/
obras-publicadas/
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Quadro 1 – Histórico de resoluções sobre produção de informação

Ano Resolução Avanço

1993 Portaria SAS/MS n. 119/1993 (BRASIL, 1993) Incluiu no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) o registro específico 
da atenção ao acidentado do trabalho, momento importante dentro do SUS 
para que se estabelecesse a cultura da defesa dos direitos do trabalhador.

1996 Portaria GM n. 2.390/1996, atualizada  
pelas Portarias GM n. 820/1997, e GM  
n. 443/2000 (BRASIL, 1996, 1997a, 2000)

Criação da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa), em 
cooperação entre a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o 
Ministério da Saúde. A Ripsa vem ajudando a promover a adequada 
disponibilização de dados básicos, indicadores e análises sobre as condições 
de saúde e suas tendências, visando aperfeiçoar a capacidade de formulação, 
gestão e avaliação de políticas e ações públicas.

1997 Portaria SAS n. 142/1997 (BRASIL, 1997b) Determinou e orientou o preenchimento de campos específicos na Autorização 
de Internação Hospitalar, em casos compatíveis com as causas externas 
(acidentes ou violências). Contribuiu para o melhor esclarecimento das 
circunstâncias dos acidentes e violências, por exigir o registro do diagnóstico 
secundário (lesão ou ferimento que gerou a necessidade de internação). Seu 
cumprimento passou a esclarecer melhor 80% das internações por essas causas.

2001 Portaria MS/GM n. 737/2001  
(BRASIL, 2001a)

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. 
A partir dela houve no Ministério da Saúde um movimento positivo, no 
sentido da elaboração de portarias, normas e outros documentos técnicos que 
ampliaram a possibilidade de coleta de dados e de qualificação da informação 
sobre os acidentes e violências no SUS.

2001 Portaria GM/MS n. 1.969/2001  
(BRASIL, 2001b)

Estabeleceu um roteiro de preenchimento do registro de causas externas 
e de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho e, ainda, sobre as 
responsabilidades técnicas a respeito dos fluxos da informação.

2002 Portaria/SAS n. 970/2002 (BRASIL, 2002) Instituiu, no âmbito do SUS, o Sistema de Informações em Saúde para os 
Acidentes e Violências/Causas Externas (SISAV), desenvolvido pela Secretaria 
de Assistência à Saúde. Foi um instrumento operacional de registro de 
causas externas, destinado a subsidiar estudos e pesquisas para informar o 
planejamento das ações de prevenção, atenção e recuperação das pessoas em 
situação de acidentes ou violências. Esse processo foi interrompido em 2003, 
quando ocorreu a revisão dos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

2003 Lei Federal n. 10.778/2003, regulamentada 
pelo Decreto n. 5.099/2004  
(BRASIL, 2003, 2004a)

Estabeleceu a notificação compulsória, em todo o território nacional, dos casos 
de violência contra a mulher, atendidos em serviços públicos e privados de 
saúde; instituiu os serviços de referência sentinela aos quais seriam notificados 
compulsoriamente os casos de violência.

2004 Portaria MS n. 2.406/2004 (BRASIL, 2004b) Estabeleceu a Ficha de Notificação/ Investigação Compulsória de Violência 
Doméstica, Sexual e Outras Violências Interpessoais e o fluxo para notificação.

2005 Resolução CFM n. 1.779/2005 (CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA, 2005)

O Conselho Federal de Medicina regulamentou a responsabilidade médica no 
fornecimento da Declaração de Óbito.

2009 Portaria MS n. 116/2009 (BRASIL, 2009) Regulamentou a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das 
informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em 
Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde.

2011 Portaria n. 104/2011, atualizada pela 
Portaria n. 1.271/2014 (BRASIL, 2011, 
2014) e pela Portaria GM n. 204/2016 
(BRASIL, 2016).

Tornou compulsória a notificação dos casos de violência doméstica, sexual e/
ou outras violências; incluiu a violência sexual e a tentativa de suicídio como 
eventos de notificação imediata, em até 24 horas a partir do conhecimento de 
sua ocorrência, à Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Elaboração das autoras.
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Os objetivos da Ripsa são:

• criar um conjunto de dados básicos e indicadores consistentes, 
atualizados e de amplo acesso;

• articular instituições que contribuem para a geração e análise de dados e 
indicadores;

• implementar mecanismos de apoio ao aperfeiçoamento da produção de 
dados e informações;

• promover consenso sobre conceitos, métodos e critérios de utilização das 
bases de dados;

• promover intercâmbio com outros subsistemas especializados de 
informação da administração pública;

• contribuir para o estudo de aspectos ainda pouco explorados ou de 
reconhecida relevância para a compreensão do quadro sanitário brasileiro 
(REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE, 2002).

Considerando a magnitude e a gravidade dos eventos violentos no país 
e a capacidade de preveni-los, o Comitê de Informação para Acidentes 
e Violência da Ripsa revisou e elaborou, em 2005, indicadores para o 
monitoramento nos principais grupos afetados, que possam ter com-
parabilidade nacional e internacional, disponibilidade e facilidade de 
acesso aos dados. Alguns agravos, como os acidentes de transporte, 
suicídios, agressões e quedas, foram selecionados para ser monitorados.

Iniciativas da Secretaria de Vigilância em Saúde têm procurado capa-
citar profissionais responsáveis pelos registros dos dados sobre morbi-
mortalidade por acidentes e violências, em diversas partes do país, para 
que busquem melhorar a qualidade das informações produzidas. Além 
disso, tem empreendido esforços para ampliar a implantação das fichas 
de notificação de acidentes e violências interpessoais nos serviços de 
saúde brasileiros. 

Estudos realizados ao longo do tempo vêm demonstrando as melhorias 
na qualidade das informações sobre violências e acidentes no Brasil 
(NJAINE; REIS, 2005; BRASIL, 2015; MESSIAS et al., 2016). A signi-
ficativa melhoria da informação sobre mortalidade por causas externas 
em algumas capitais deveu-se principalmente à iniciativa das Secretarias 
Municipais de Saúde, de buscar articulação com outros setores, como o 
de segurança pública e capacitar seus profissionais. Muitas das iniciativas 
para a melhoria da qualidade da informação sobre causas externas foram, 
contudo, viabilizadas pelo processo de descentralização do SIM.

Para saber mais sobre a 
Ripsa, consulte o site da Rede 
Interagencial de Informações 
para a Saúde em  
www.ripsa.org.br.
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Com relação às informações sobre morbidade hospitalar, sabemos que 
apenas uma parte das consequências de agressões e traumas é computada 
pelas estatísticas, em função de limitações do SIH-SUS – que não inclui os 
muitos casos atendidos nas emergências, prontos-socorros e as internações 
ocorridas em unidades de saúde não conveniadas ao SUS –, da ausência de 
denúncias às autoridades públicas e, ainda, do desconhecimento sobre a 
magnitude das agressões dirigidas às crianças, mulheres e aos idosos.

Nesse contexto a implantação do Sistema VIVA, em seus dois compo-
nentes, já descritos anteriormente neste capítulo, foi um avanço para 
o conhecimento dos acidentes e violências que chegam nos serviços de 
saúde do SUS.

Ainda em relação ao Sistema VIVA é importante destacar que as fichas usa-
das para as notificações têm sido aprimoradas e, atualmente inclui variáveis 
importantes para a qualificação dos dados e ampliação de sua cobertura, 
como a possibilidade da notificação de diversas unidades notificadoras, além 
das Unidades de Saúde, como Unidades de Assistência Social, Estabeleci-
mentos de Ensino, Conselho Tutelar, Unidade de Saúde Indígena, Centro 
Especializado de Atendimento à Mulher, entre outros. Além disso, outras 
expressões de violência como tráfico de seres humanos, trabalho infantil, 
trabalho escravo, tortura, intervenção legal e homofobia; e variáveis que 
permitem maior visibilidade das vulnerabilidades como orientação sexual, 
identidade de gênero e motivação da violência (sexismo, homofobia/lesbo-
fobia/transfobia, racismo, intolerância religiosa, xenofobia, conflito gera-
cional, situação de rua e outros) também foram incorporadas.

Mesmo diante dessas conquistas, uma questão importante desafia a 
vigilância desses eventos: a cobertura da notificação das violências no 
sistema Sinan, que ainda não abrange todos os municípios e todos os 
serviços de saúde do SUS.

A informação é um direito de todos os cidadãos. Portanto, os sistemas 
de informação também têm um papel social, ajudando na compreensão 
da magnitude do problema dos acidentes e violências e no comparti-
lhamento de decisões que dizem respeito à população em geral, como 
medidas de prevenção e de promoção da saúde e cultura de paz, e 
crescimento da cidadania.

Coerente com o novo modelo de assistência à saúde, muitos profissio-
nais da área vêm reforçando a necessidade de trabalhar a informação 
em nível local. Então, é importante incentivar a realização de análises 
da situação de saúde da população em nível municipal, de forma a 
auxiliar na tomada de decisões no próprio local.



381

Qualidade da informação sobre morbimortalidade por causas externas 

No caso brasileiro, existem avanços significativos em relação às tecno-
logias relacionadas à informação, mas ainda se percebe um descom-
passo entre sua produção e seu uso e apropriação para ajudar: a) a 
compreender a complexidade do quadro de saúde da população; e b) 
adequar as respostas do setor saúde aos processos que envolvem saúde-
-doença-cuidado (MORAES; GOMÉZ, 2007).

16.5 A informação e a comunicação sobre 
acidentes e violências nas mídias
Como as mídias tradicionais e as mídias digitais podem contribuir para 
disseminar informações sobre violência e saúde? As mídias têm impor-
tante papel na sociedade, porém quando se trata de violências, ainda 
prevalece uma atuação desses meios muito centrada na relação dos 
eventos violentos com a questão da criminalidade. Esse tem sido o papel 
preponderante dos noticiários e programas televisivos, radiofônicos e das 
notícias que circulam na internet. Entretanto, é importante considerar 
que esses meios podem contribuir para ampliar a consciência da popu-
lação sobre a complexidade do fenômeno da violência, exercendo assim 
um papel de promoção da saúde e prevenção desses eventos.

Atualmente, com a velocidade de divulgação de informações, principal-
mente com a ampliação do acesso à internet e às mídias sociais, alguns 
cuidados são essenciais para prevenir a disseminação de conteúdos que não 
correspondem à verdade, as chamadas fake news. Alguns estudiosos desta-
cam que é necessário observar as fontes, a consistência e a confiabilidade da 
informação, verificando assim sua qualidade e veracidade (TOMAÉL et al., 
2001). Na área da saúde, o grande número de pessoas que buscam infor-
mações em saúde e a proliferação de fontes e conteúdos produzidos têm 
se tornado um problema de saúde pública (SILVA; LUCE; SILVA FILHO, 
2017). No caso da violência, é comum a disseminação de notícias, que, 
muitas vezes, se referem a contextos totalmente diversos, acontecidos em 
ocasiões e locais que não condizem com o fato narrado. Essas incoerências 
podem levar a interpretações equivocadas pelos leitores dessas mídias.

Os dados sobre acidentes e violências podem e devem constituir infor-
mações a serem divulgadas por esses meios no sentido de difundir as 
múltiplas causas da violência que não são somente criminais, sua magni-
tude, suas consequências, resoluções morais, emocionais e intelectuais para 
os conflitos, e serviços de atendimentos a pessoas em situação de violência.

Neste sentido, também é necessário que pesquisadores, gestores, pro-
fissionais de saúde e jornalistas, que atuam em instituições de saúde, se 
empenhem em divulgar os dados em linguagem ética e comunicativa, 
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pois quando se trata de estatísticas é importante saber narrar e mostrar 
a relevância das informações, da forma mais clara possível. Por exemplo: 
quando mostramos um dado sobre prevalência de mortalidade de jovens 
por homicídios, é importante destacar não somente o número de mortes, 
mas também contar um pouco da estória desses jovens que morrem. Quem 
são? Como e onde viviam? Quais são as políticas públicas para jovens no 
Brasil? Como prevenir esses homicídios? Como a arma de fogo contribui 
para a letalidade em geral? Como é a situação dos jovens em outros países?

Enfim, apesar de hoje já se ver muitos avanços em termos do trata-
mento dos eventos violentos nas mídias em geral, ainda precisamos 
avançar na negociação de agendas comuns que deem visibilidade a 
situações de interesse para o conhecimento público, o que poderia 
favorecer o desenvolvimento de círculos de atenção social, essenciais 
à produção e reprodução de sentidos e às ações coletivas (CAVACA; 
VASCONCELLOS-SILVA, 2015).

Para consolidar seus conhecimentos

1. Existe no seu município um sistema de informações sobre o 
atendimento pré-hospitalar (Samu, Corpo de Bombeiros), hospitalar 
e pós-hospitalar (serviços de reabilitação) de pessoas em situação de 
acidentes e violências?

2. Como são registradas as informações geradas no atendimento às 
vítimas de acidentes e violências? Essas informações são registradas 
nos prontuários/fichas de atendimento? Usa-se a CID-10? É possível 
identificar a natureza da causa externa (se foi violência ou acidente)?

3. As informações geradas nos eventuais serviços de reabilitação às vítimas de 
acidentes e violências são registradas nos prontuários? Usa-se a CID-10? É 
possível identificar a natureza da causa externa (se foi violência ou acidente)?

4. Existe algum tipo de capacitação para que os profissionais responsáveis 
pelos registros aprimorem a qualidade de registro das informações 
sobre acidentes e violências?

5. Como as mídias locais tratam a questão da violência em seu município? 
Elas apresentam os dados dos serviços de saúde? Costumam entrevistar 
os profissionais de saúde?

Para saber mais!

• Exemplos de iniciativas do 
setor saúde para profissionais  
da mídia sobre como abordar 
eventos violentos: 
“Prevenção do suicido: um 
manual para profissionais 
da mídia”. Documento  
elaborado em 2000, como 
parte do “Suicide Prevention 
Program” (Supre), iniciativa 
da OMS para a prevenção 
do suicídio. Disponível em: 
https://www.who.int/ 
mental_health/prevention/
suicide/en/suicideprev_ 
media_port.pdf

• Exemplos de iniciativas do 
setor saúde para profissionais 
desse setor lidarem com as 
mídias de forma educativa 
e técnica sobre temas 
complexos:“Comunicação 
e mídia para profissionais 
de saúde que atuam nos 
serviços de atenção para 
mulheres e adolescentes 
em situação de violência 
doméstica e sexual”. 
Documento do Ministério 
da Saúde/Secretaria 
de Atenção à Saúde/
Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas, 
publicado em 2009. 
Disponível em: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/comunicacao_
midia_profissionais_saude.pdf

O objetivo desse documento 
é contribuir para que 
profissionais de saúde, 
aperfeiçoem a prática 
de conceder entrevistas, 
preparar releases e subsidiar 
com informações os 
diferentes tipos de veículos 
de comunicação (jornal, 
revista, TV, rádio e Internet), 
capacitando-se como um 
porta-voz dos serviços e 
uma fonte com credibilidade 
para a imprensa.
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17. Vigilância de violências 
e acidentes no Brasil

Cheila Marina de Lima, Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas 
e Marta Maria Alves da Silva

Este capítulo apresenta um panorama da implementação da vigilância 
de violências e acidentes no Brasil. Ressalta a necessidade de pactuação 
entre setores e discute a legislação em vigor.

As lesões decorrentes de acidentes (referentes a trânsito, envenena-
mento, afogamento, quedas, queimaduras e outros) e violências (rela-
cionadas a agressões, homicídios, suicídios ou tentativas, abusos físicos, 
sexuais, psicológicos, negligências e outras) são definidas ou classifica-
das como causas externas de morbidade e mortalidade.

Há mais de uma década, as causas externas de morbimortalidade figu-
ram entre os principais problemas de saúde pública no Brasil, devido 
à sua magnitude e gravidade, afetando principalmente os jovens. Os 
impactos das violências e dos acidentes na saúde da população, no Sis-
tema Único da Saúde (SUS) e na economia do país, demandam do 
poder público a adoção de estratégias para o seu controle e enfrenta-
mento, especialmente pela mortalidade prematura, sobrecarga nos ser-
viços de saúde, incapacidade em idade produtiva, aumento dos custos 
assistenciais, dentre outros.

Suas consequências para o sistema de saúde e para a sociedade apontam 
para a necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas de informações 
sobre mortalidade e morbidade, com a finalidade de subsidiar políticas 
públicas para seu enfrentamento. Na maioria dos países, o conheci-
mento do impacto das causas externas acontece por meio da análise 
dos dados de mortalidade, sendo poucos os que conhecem fidedigna-
mente as dimensões da morbidade hospitalar por essas causas (KRUG 
et al., 2002).

Os dados sobre mortes 
e morbidade por causas 
externas podem ser acessados 
na página eletrônica do 
DATASUS (www.datasus.
gov.br), permitindo fazer 
tabulações para as regiões, 
os estados e os municípios 
brasileiros.
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No Brasil, as causas externas representam a terceira causa de morte 
na população em geral e a primeira na população de 1 a 49 anos. Em 
2017, foram registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) do Ministério da Saúde (MS) 158.657 óbitos por causas externas, 
o que representa 12,1% do total de óbitos. No período de 2007 a 2017, 
houve um incremento percentual de 21,1% nos óbitos atribuídos a 
essas causas. Em 2017, o sexo masculino respondeu por 81,9% das 
mortes, e o feminino, por 18,7%. Entre 2007 e 2017, a composição da 
mortalidade por causas externas registrou aumento: 38,7% para suicí-
dios (de 9.401 para 13.039) e de 36% para homicídios, que passaram 
de 48.219 para 65.602, que equivale a uma taxa de 31,6 mortes para 
cada 100 mil habitantes com 35.783 (54,5%) jovens assassinados. Esse 
número representa uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil 
jovens no país, correspondendo a: 51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 
19 anos, 49,4% entre 20 e 24 anos e 38,6% das mortes entre 25 e 29 
anos. Esse quadro faz dos homicídios a principal causa de mortes entre 
os jovens brasileiros em 2017. Entre 2016 e 2017, o Brasil experimen-
tou aumento de 6,7% na taxa de homicídios de jovens. Em 2017 houve 
6,3% (4.645 para 4.936) de aumento de assassinatos de mulheres em 
relação a 2016, de 30,7% de 2007 a 2017, e de 20,7% de aumento 
na taxa de mortalidade entre essa década (3,9 para 4,7 por 100 mil). 
Destaca-se que houve redução de 5,4% de acidentes de transporte ter-
restre (37.407 para 35.375) nesse mesmo período (DATASUS, 2018).

Em 2018, foram registradas no Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH) 1.183.983 internações por causas externas, representando 10% 
de todas as internações realizadas nos serviços próprios e conveniados 
ao SUS, ocupando o primeiro lugar nas hospitalizações (excluindo-se 
o grupo gravidez, parto e puerpério). Na distribuição das internações 
por causas externas, segundo sexo e idade, observou-se que 68% 
eram homens e 32% mulheres. As hospitalizações concentraram-se 
nas faixas etárias de 15 a 39 anos (41,2% do total) e de 40 a 59 anos 
(26,0%). As internações por quedas (34,9%) e por acidentes de trans-
porte terrestre (ATT) (15,5%) apresentaram as maiores frequências 
(DATASUS, 2018).

Entretanto, apesar dos números alarmantes, ainda desconhecemos 
a verdadeira magnitude e gravidade desse problema, pois o que se 
observa é apenas a ponta de um iceberg, que são os casos graves, que 
foram a óbito ou geraram hospitalizações. As violências interpessoais e 
autoprovocadas contra crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos 
cometidas contra homens e mulheres, dentre outras violências, ainda 
não são dimensionadas em sua magnitude e gravidade.
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Portanto, faz-se necessário ampliar o conhecimento sobre esse problema, 
inclusive caracterizando melhor o tipo e o local da violência e identifi-
cando o perfil da vítima e do(a) autor(a) da agressão, dentre outros.

17.1 Por que vigilância de violências  
e acidentes
Nas últimas décadas, a população brasileira experimentou importan-
tes mudanças em seu perfil demográfico, epidemiológico e nutricional. 
Queda importante da fecundidade, aliada ao aumento da expectativa 
de vida, aumento da relevância das doenças crônicas não transmissí-
veis e das causas externas são manifestações contemporâneas dessas 
mudanças. Por outro lado, a persistência de antigos problemas de saúde 
pública e o surgimento de novas formas de adoecer e morrer por doen-
ças transmissíveis emergentes e reemergentes adicionam complexidade 
a essa realidade. Todos esses fatos impõem ao setor saúde um cenário 
com novos e grandes desafios. Por isso, o envelhecimento, a urbani-
zação, as mudanças sociais e econômicas e globalização impactaram o 
modo de viver, trabalhar e se alimentar dos brasileiros.

O Sistema Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) está apresentado 
com detalhes nas publicações sobre o tema apontadas a seguir.

• Portal de publicações da Secretaria de Vigilância em Saúde, com 
destaque para informações sobre vigilância, acidentes e violências (http://
www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/publicacoes).

• “Viva: Instrutivo notificação de violência interpessoal e autoprovocada”. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
e Promoção da Saúde. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. 
Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/
novembro/09/instrutivo-viva_2016_2set16_isbn-web.pdf

• “Viva: Vigilância de violências e acidentes, 2006 e 2007”. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Análise de Situação de Saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
viva_vigilancia_violencias_acidentes.pdf

• “Viva: Vigilância de violências e acidentes, 2008 e 2009”. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Análise de Situação de Saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
viva_2008_2009_violencias_acidentes.pdf
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• “Viva: Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, 2009, 2010 e 2011”. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis 
e Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_2009_2011_versao_
eletronica.pdf

• “Viva: Vigilância de violências e acidentes, 2011 e 2012”. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e 
Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/junho/14/viva-
2011-2012-2jun16-isbn-finalissimo.pdf

• “Viva: Vigilância de violências e acidentes, 2013 e 2014”.  
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
e Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível 
em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/janeiro/12/
viva_vigilancia_violencia_acidentes_2013_2014.pdf

• “Notificação de violências interpessoais e autoprovocadas”. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis 
e Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível 
em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/07/
cartilha_notificacao_violencias_2017.pdf

• CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (Brasil). Vigilância 
em saúde. Brasília, DF: CONASS, 2011. Disponível em: https://www.
conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_5.pdf 

Buscando uma visão mais ampla do contexto atual, é necessário consi-
derar o presente cenário epidemiológico do país, o conhecimento cien-
tífico disponível, as novas tecnologias incorporadas pelo SUS às ações 
de vigilância e a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), apro-
vada por meio da Resolução do Conselho Nacional de Saúde de n. 588, 
de 12 de julho de 2018, que conceitua a Vigilância em Saúde como um

processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de 
dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados 
à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas 
de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em 
condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e pro-
moção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agra-
vos e doenças (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2018).
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A partir daí, pressupõe-se que o planejamento de intervenções eficazes para 
mitigar o problema não é factível sem o necessário conhecimento sobre 
o objeto da ação. Portanto, são essenciais sistemas de informação capazes 
de produzir conhecimento sobre quem e quantas são as pessoas acometi-
das pelo problema, onde e com que frequência ocorre e quais as causas e 
fatores associados, visando direcionar a intervenção à redução dos riscos e 
danos, bem como para racionalizar a aplicação dos recursos disponíveis. O 
acompanhamento das tendências permite, ainda, avaliar o efeito das inter-
venções, favorecendo a correção de rumos ou a intensificação da ação.

No Brasil, tradicionalmente, a vigilância de violências e acidentes tem 
sido feita considerando-se os dados do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM/MS), que, pela sua qualidade, permite o conheci-
mento fidedigno dos principais tipos de causas externas que determi-
nam mortes. Esses dados são rotineiramente analisados e as informa-
ções divulgadas nas publicações do Ministério da Saúde. Também é 
feito o monitoramento das informações das internações hospitalares 
por causas externas realizadas no SUS (SIH/SUS). As bases, de fácil 
acesso, são disponibilizadas pelo MS.

Nesse sentido, a partir da necessidade de se levantar dados sobre vio-
lências e acidentes que não resultam em hospitalização ou morte, 
cobertos pelos sistemas já existentes citados acima, o MS, por meio da 
Área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes da 
Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (CGDANT), do 
Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Trans-
missíveis (DASNT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) implan-
tou a Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) no âmbito do SUS 
em agosto de 2006. Essa iniciativa envolveu as três esferas de governo: 
o Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias 
Municipais de Saúde (SES e SMS) e tem como objetivo conhecer a 
magnitude e a gravidade das violências e dos acidentes por meio da 
produção e difusão de informações epidemiológicas, e definir políticas 
públicas de enfrentamento como estratégias e ações de intervenção, 
prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência.

17.2 O Sistema de Vigilância de Violências 
e Acidentes do MS
O VIVA tem o objetivo de coletar dados e gerar informações sobre violên-
cias e acidentes, a fim de subsidiar políticas em saúde pública direcionadas 
a esses agravos/eventos, buscando formas mais eficazes para preveni-los.
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O sistema possui dois componentes. O primeiro, chamado VIVA Con-
tínuo/Sinan, é o componente formado pela vigilância contínua de vio-
lências interpessoais e autoprovocada. É constituído pela notificação 
compulsória de violência interpessoal e autoprovocada no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

A notificação de violências é realizada por meio da Ficha de Notificação 
Individual de Violência Interpessoal/Autoprovocada. Ela é preenchida 
em todos os serviços de saúde, sejam públicos ou privados, quando 
da suspeita e/ou confirmação da ocorrência de violências doméstica, 
sexual e/ou outras violências, tanto interpessoais como autoprovoca-
das e, a partir do 2º semestre de 2008, passou a integrar o Sinan.

De acordo com a Portaria GM/MS n. 2.472 de 31 de agosto de 2010, a 
notificação de violências era compulsória em unidades sentinelas (BRA-
SIL, 2010). A ficha de notificação deveria ser digitada no Sinan pelos 
serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica das 
secretarias municipais de saúde (SMS), que deveriam repassar semanal-
mente os arquivos em meio magnético para as secretarias estaduais de 
saúde (SES). A comunicação das SES com a SVS (Secretaria de Vigilância 
em Saúde) ocorreria de acordo com o cronograma definido pela SVS, 
no início de cada ano. Em 2011, por meio da Portaria n. 104 de 25 de 
janeiro, a notificação de violências interpessoais e autoprovocadas passa 
a ser compulsória em todo o território nacional (BRASIL, 2011).

Em 2014, por meio da Portaria n. 1.271, foi instituído que os casos de 
violência sexual e tentativas de suicídio se tornariam então eventos de 
comunicação imediata, ou seja, de notificação em até 24h à vigilância 
epidemiológica municipal (BRASIL, 2014).

Essa orientação se mantém na Portaria n. 204 de 17 de fevereiro de 
2016 – atual Portaria que define a Lista Nacional de Notificação Com-
pulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de 
saúde públicos e privados (BRASIL, 2016).

Devido à magnitude do problema exposto, as causas externas se torna-
ram objeto de vigilância e de prevenção em saúde e promoção de uma 
cultura de paz no âmbito do SUS, sob a coordenação do Ministério da 
Saúde. Esse monitoramento tem subsidiado a elaboração de políticas 
públicas e de ações de saúde que estão voltadas para o enfrentamento 
desse problema, priorizando-se os grupos em situação de vulnerabili-
dade. Por ser dinâmico e complexo, esse cenário exige análise contínua 
da situação da saúde das populações, a fim de orientar a tomada de 
decisão nas diferentes esferas de gestão do SUS, auxiliando na redefini-
ção de prioridades, predição de cenários futuros e avaliação das inter-
venções em saúde implementadas.
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Os profissionais da saúde, no exercício da profissão, têm o dever de noti-
ficar. Conforme pactuações locais, profissionais de outros setores, como 
educação e assistência social, podem também realizar a notificação.

Serão objetos de notificação – caso suspeito ou confirmado de:

 k violência doméstica/intrafamiliar (todas as naturezas/forma) contra 
pessoas do sexo masculino e feminino em todas as idades;

 k violência sexual contra pessoas do sexo masculino e feminino em 
todas as idades;

 k violência autoprovocada (tentativa de suicídio) contra pessoas do 
sexo masculino e feminino em todas as idades;

 k tráfico de pessoas contra pessoas do sexo masculino e feminino em 
todas as idades;

 k trabalho escravo contra pessoas do sexo masculino e feminino em 
todas as idades;

 k trabalho infantil;

 k intervenção legal contra pessoas do sexo masculino e feminino em 
todas as idades;

 k violência extrafamiliar/comunitária cometida contra crianças, 
adolescentes, mulheres e pessoas idosas, independentemente do 
tipo e da natureza/forma de violência, em conformidade com a 
legislação vigente.

 k violências contra pessoas com deficiência, contra indígenas e 
população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), 
independente do sexo e da idade da vítima, em função da maior 
vulnerabilidade desses segmentos da população.

A violência comunitária ou extrafamiliar contra homens adultos (20 
a 59 anos) não serão objeto de notificação, exceto nas condições de 
vulnerabilidade já mencionadas.

Serão objetos de notificação imediata à autoridade sanitária municipal 
os casos de:

 k violência sexual, a fim de que as medidas de contracepção de 
emergência, profilaxias (DST, HIV e hepatite B) e a coleta de 
material biológico sejam realizadas oportunamente;

 k tentativa de suicídio, para que a notificação se torne intervenção no caso 
por meio do encaminhamento e vinculação da vítima de forma imediata 
aos serviços de atenção psicossocial e rede de atenção e proteção social.
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A notificação imediata possibilita a intervenção individual adequada 
em tempo oportuno, pois subsidia medidas de prevenção que têm 
como base conhecer, identificar fatores de risco e proteção, cuidar e 
acompanhar os casos.

A implementação do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, 
em seu componente do VIVA Contínuo e Sentinela, é responsabili-
dade do Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais 
de saúde e secretarias municipais de saúde. O registro dos dados no 
módulo do Sinan é alimentado pelas SMS. A sistematização dos dados 
permite caracterizar os tipos e a natureza das violências cometidas, o 
perfil das vítimas e dos(as) prováveis autores(as) das violências.

Outro aspecto importante do dispositivo de notificação está relacionado 
à necessidade de registro dos dados coletados nas fichas, pois essas infor-
mações deverão subsidiar o Poder Público e as três esferas de gestão do 
SUS, nos âmbitos federal, estadual e municipal, quanto à definição de 
prioridades e de políticas públicas de prevenção da violência e de promo-
ção de saúde, articulando os diversos integrantes das redes de cuidado 
que compõem o SUS. Dessa forma, a notificação insere-se como uma das 
estratégias primordiais do Ministério da Saúde no âmbito das ações con-
tra a violência e como estratégia para articulação de políticas de saúde.

Além disso, a notificação das violências foi estabelecida como obrigatória 
por vários atos normativos e legais. Entre eles, destacam-se o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei n. 8.069/1990; a Lei 
n. 10.778/2003, que institui a notificação compulsória de violência contra 
a mulher; a Lei n. 10.741/2003, que define o Estatuto do Idoso, modifi-
cado pela Lei n. 12.461, de 26 de julho de 2011; a Lei n. 13.146/2015, que 
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência) e a Lei n. 13.819/2019, que institui a Política 
Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implemen-
tada pela União, em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os 
municípios, que institui a notificação compulsória em tentativa de suicí-
dio e automutilação (BRASIL, 1990, 2003a, 2003b, 2011, 2015, 2019a).

A segunda dimensão da vigilância de violências e acidentes é o VIVA 
Inquérito. Tem como principal objetivo conhecer a magnitude e a gravi-
dade das violências e acidentes nos serviços de referência de urgências e 
emergências que atendam causas externas, nas capitais e municípios sele-
cionados, a fim de subsidiar as políticas de enfrentamento desses agravos.

Em 2006, foi realizada a primeira edição do “Inquérito de violências 
e acidentes em serviços sentinela de urgência e emergência”. Novas 
edições ocorreram em 2007, 2009, 2011, 2014 e 2017.

Para conhecer mais sobre o 
tema, leia:

“Perfil do inquérito de 
violências e acidentes 
em serviços sentinela de 
urgência e emergência”, 
de Marta Maria Alves da 
Silva e colaboradores, em 
Epidemiologia e Serviços 
de Saúde, Brasília, DF, v. 
26, n. 1, p. 183-194, jan./
mar. 2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/
ress/v26n1/2237-9622-
ress-26-01-00183.pdf
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Desde sua criação, o Sistema VIVA expandiu a gama de eventos moni-
torados, a rede de unidades notificadoras e se consolidou como impor-
tante estratégia para a coleta e sistematização de dados sobre causas de 
violências e acidentes no Brasil. Contudo, ainda depara-se com impor-
tantes desafios, como a universalização da cobertura do VIVA Sinan, a 
disponibilização de dados e produção de análises de forma oportuna, 
o aprimoramento do VIVA Inquérito, bem como o planejamento e a 
garantia de financiamento para sua sustentabilidade.

Figura 1 – Componentes do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA)

Serviços de Saúde

Coleta contínua

Divulgação 
dos 

resultados

Políticas 
públicas de 

enfrentamento

1ª via: Serviços de Saúde
2ª via: Vigilância Epidemiológica*

Unidades Sentinela de Urgência e 
Emergência

Única via: Vigilância em Saúde/ 
Vigilância Epidemiológica

Plantões sorteados (amostragem) 
Coleta durante 30 dias consecutivos 

Ocorrência periódica

Regionais de Saúde
Consolidação e análise dos dados

Implementação de políticas de enfrentamento

Secretaria Estadual de Saúde
Vigilância em Saúde/Vig. Epidemiológica

Consolidação e análise dos dados
Implementação de políticas de enfrentamento

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

Consolidação e análise dos dados
Implementação de políticas de enfrentamento

Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância em Saúde/Vig. Epidemiológica
Digitação, consolidação e análise dos dados

Implementação de políticas de enfrentamento

COMPONENTE I
VIVA/SINAN

COMPONENTE II
VIVA INQUÉRITO

Componente I: VIVA/Sinan
Componente II: VIVA inquérito
Componentes I e II

Fonte: Brasil (2017b).

*Em caso de violência contra crianças e adolescentes, encaminhar comunicado sobre o evento notificado para os órgãos de defesa de direitos (Conselho 
Tutelar ou Ministério Público), em conformidade com a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Mediante casos de violência contra idosos, encaminhar comunicado sobre o evento notificado para os órgãos de defesa de direitos (Ministério Público 
ou Conselho do Idoso), ou de responsabilização (delegacias especializadas), de acordo com a Lei n. 10.741, de 1 de outubro de 2003, que institui o 
Estatuto do Idoso. Em caso de violência contra pessoas com deficiência, encaminhar comunicado sobre evento notificado para os órgãos de defesa de 
direitos (Ministério Público ou Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência) ou de responsabilização (delegacias especializadas ou outra). 
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A notificação deverá ser preenchida em duas vias, devendo uma delas 
ficar na unidade de saúde e a outra, encaminhada para a vigilância epi-
demiológica do município, seguindo os fluxos e a rotina do Sinan; a SMS 
envia os dados consolidados a partir da notificação individual para a vigi-
lância epidemiológica da SES, que, por sua vez, os envia para o MS.

17.3 Alguns resultados a partir do Sistema 
de Vigilância de Violências e Acidentes
Desde a universalização no SUS (2011) até 2017, foram registradas no 
VIVA/Sinan 1.429.249 notificações de violências no Brasil, um cresci-
mento de 185,2%, com 71,6% dos municípios brasileiros notificando; 
em aproximadamente 71% das notificações, as vítimas são do sexo 
feminino (BRASIL, 2017b). Alguns dados sobre o Brasil, extraídos pelo 
Ministério da Saúde diretamente do banco de dados VIVA/Sinan/SVS/
MS apontam a melhoria do sistema de vigilância, podendo ser vistos 
nos Gráficos 1 a 4.

Gráfico 1 – Percentual de municípios que registraram pelo menos uma notificação de violência interpessoal ou autoprovocada, 
segundo UF e ano de notificação. Brasil, 2011 e 2017
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Gráfico 2 – Crescimento das notificações no Brasil entre 2011 e 2017 (185,2%)
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Fonte: VIVA/Sinan/SVS/MS.

Gráfico 3 – Elevação da notificação de violências entre 2011 e 2017 pelos municípios 
brasileiros
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Gráfico 4 – Aumento do número de unidades notificantes no Brasil entre 2011 e 2017 (143,6%)
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No âmbito da vigilância de violências (interpessoais e autoprovocadas), 
Vigilância Contínua/Sinan, em 2017, foram registradas 307.367 notifi-
cações de violência interpessoal/autoprovocada no Brasil. Desse total, 
71,8% das vítimas notificadas eram mulheres, 46,5% eram adolescen-
tes (10-19 anos) ou jovens adultas? (20-29 anos), 45,5% eram negras, 
40,4% eram brancas e 12,5% tiveram a raça/cor da pele ignorada. Do 
total de notificações, 22,2% foram referentes a lesões autoprovocadas 
e, dentre elas, 34,5% corresponderam a tentativas de suicídio.

Entre os casos de violências interpessoais, houve predomínio das agres-
sões físicas (67,7%), seguidas pelas psicológicas (28,8%), negligência/
abandono (16,4%) e sexuais (15,4%). Parceiros íntimos (28,5%) e 
familiares (27,3%) foram os agressores mais frequentes.

No que se refere especialmente a crianças e adolescentes, para o ano 
de 2017, foram registrados 20.520 casos de lesão autoprovocada e 
7.098 de tentativas de suicídio. Esse cenário evidencia a necessidade de 
qualificação da rede de proteção para o cuidado oportuno e prevenção  
do suicídio.

No campo da vigilância dos acidentes (trânsito, quedas, queimaduras, den-
tre outros), VIVA Inquérito, 2017, foram registrados 48.532 atendimentos 
em 90 serviços sentinelas de urgência e emergência pesquisados, em 23 
capitais de estados brasileiros e no Distrito Federal. Desses, 44.243 (91,1%) 
corresponderam a acidentes, e 4.289 (8,9%), a violências (Brasil, 2019b).

As ocorrências mais frequentes foram queda acidental (35,4%), aci-
dente de transporte (21,7%), agressão/maus-tratos (7,9%). As menos 
frequentes foram afogamento (<0,1%), ferimento por arma de fogo 
(0,3%) e sufocação/engasgamento (0,4%) (Brasil, 2019b).

Outros estudos estão sendo feitos a partir do linkage de dados do SIM e 
do Sinan como, por exemplo, o que é feito para identificar as mulheres 
em todo o curso da vida que tiveram notificação de violências e foram 
a óbito por DCNT e por causas externas, conforme os dados a seguir.

Risco de óbito por causas externas em mulheres com 
notificação de violência no Brasil, 2011 a 2016

• três mulheres com notificação de violência morreram por causas externas 
a cada dia, em média;

• 54,5% brancas e 44,3% negras;
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• 63,1% com ensino fundamental I ou II (9º ano);

• 58,0% solteiras e 27,6% casadas ou em união estável;

• 78,4% residentes em municípios de até 500 mil habitantes;

• alto percentual de violência de repetição: 34,6% em mulheres adultas;

• residência: principal local onde a violência ocorreu – 85,6% entre as 
idosas e 73,9% entre as adultas;

• importante percentual de lesão autoprovocada: mais de 47,0% em 
adultas e idosas;

• predominância da violência física (62,6%);

• entre crianças e idosas, os principais autores das violências foram os familiares; 
já no grupo de adolescentes, jovens e adultas foram os parceiros íntimos. 

Estudo exploratório da mortalidade feminina por doenças crônicas não 
transmissíveis com notificação anterior de violência

• duas mulheres com notificação de violência morreram por causas não 
transmissíveis a cada dia, em média;

• 58,2% brancas e 41,0% negras;

• 60,9% com ensino fundamental I ou II (9º ano);

• 35,6% solteiras e 32,7% viúvas;

• 64,2% residentes em municípios de até 500 mil habitantes;

• alto percentual de violência de repetição: 65,2%;

• residência: principal local onde a violência ocorreu – mais de 88,0% 
entre as idosas e 83,5% entre as adultas;

• predominância da violência física (35,4%) e negligência (28,3%). 

Estudos como esses vêm demonstrando que:

 k O ambiente doméstico é o principal local para a ocorrência de 
violências contra mulheres, sendo os principais agressores os 
familiares e parceiros íntimos, demonstrando o caráter íntimo e 
relacional das violências.

 k O elevado grau de repetição demonstra o caráter crônico e 
perverso das violências contra as mulheres e a fragilidade da rede 
intersetorial em prover cuidados de saúde, de proteção e justiça.

 k Os episódios de violência tendem a se tornar progressivamente 
mais graves com o passar do tempo, especialmente quando há a 
denúncia ou separação do casal.
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 k Mulheres com notificação de violência têm maior risco de 
morrerem por causas externas e por causas não transmissíveis, em 
comparação com a população feminina geral, especialmente por 
violências interpessoais e autoprovocadas.

 k No Brasil, as mulheres expostas à violência têm um risco estimado 
de mortalidade que é quase oito vezes maior do que o da população 
geral de mulheres, com uma estimativa combinada de 100 mortes por 
semana, como consequência direta e indireta da exposição à violência.

 k As mulheres expostas à violência terão um risco aumentado de 
mortalidade, independentemente do seu local de residência,  
grupo etário, origem racial/étnica, situação do estado civil e  
estatuto socioeconômico.

17.4 Avanços do Sistema de Vigilância de 
Violências e Acidentes
Os avanços obtidos no Brasil em relação ao Sistema de Vigilância de 
Violência e Acidentes são significativos, dentre os quais destacamos:

 k Exigência legal para notificação de violências contra crianças, 
adolescentes, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

 k Visibilidade do problema, permitindo conhecer sua magnitude, 
gravidade e perfil.

 k Elemento-chave na atenção integral às pessoas, permitindo que a 
rede de proteção e de garantia de direitos seja acionada e se articule.

 k Instrumento de cuidado e não de denúncia!

A necessidade de superar os desafios para o enfrentamento das violên-
cias e acidentes é reforçada em um contexto de elevada morbidade e 
mortalidade por causas externas, e em face às dificuldades para moni-
torar e alcançar diversas metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), que contemplam a redução da ocorrência 
desses eventos.

Os ODS buscam fortalecer a paz universal com mais liberdade, com 
destaque para alguns compromissos aqui destacados: até 2020, redu-
zir pela metade as mortes e lesões em consequência dos acidentes de 
trânsito; acabar com todas as formas de discriminação contra todas 
as mulheres e meninas em todas as partes; eliminar todas as formas 
de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas 
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e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos; 
eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, 
forçados e de crianças, e mutilações genitais femininas; reduzir signi-
ficativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade 
relacionada em todos os lugares; acabar com abuso, exploração, tráfico 
e todas as formas de violência e tortura contra crianças, dentre outras 
(Brasil, 2018b). A efetividade dessa agenda dependerá de sua atuação 
sobre o território, de sua expressão em agendas territorializadas, cuja 
governança e gestão estratégica, em especial a avaliação de efetividade, 
são os desafios mais relevantes e, para isso, é necessário difundir e dar 
transparência ao seu processo de implementação.

17.5 Finalizando...
Com o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), o Minis-
tério da Saúde espera:

 k promover vigilância contínua de violências nos serviços públicos e 
privados de saúde;

 k identificar e monitorar os casos de violência notificados nos serviços 
públicos e privados de saúde;

 k caracterizar e monitorar o perfil da violência segundo características 
da vítima, da ocorrência e do provável autor(a) da agressão;

 k identificar fatores de risco e proteção associados à ocorrência  
das violências;

 k identificar áreas de maior vulnerabilidade para ocorrência  
de violência;

 k monitorar os encaminhamentos para a rede de atenção e  
proteção integral;

 k intervir nos casos, a fim de prevenir consequências das violências e 
encaminhar para a rede de atenção e proteção;

 k implantar/implementar políticas públicas de enfrentamento das 
violências e promoção da cultura de paz.

Especificamente sobre o Vigilância Sentinela de Violências e Acidentes 
espera-se descrever o perfil epidemiológico das vítimas de violências e 
acidentes atendidas em serviços sentinela de urgência e emergência, sele-
cionadas segundo aspectos demográficos, tipos de ocorrência (violências e 
acidentes), circunstâncias, natureza das lesões e evolução do atendimento.



402

Impactos da Violência na Saúde

17.6 Referências
BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

BRASIL. Lei n. 10.741, de 1 de outubro de 2003. Dispõe sobre Estatuto do Idoso. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 3 out. 2003a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/
L10.741.htm. Acesso em: 26 nov. 2012.

BRASIL. Lei n. 10.778, de 24 de novembro de 2003. Estabelece a notificação compulsória, no 
território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde 
públicos ou privados. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2003b. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.778.htm. Acesso em: 18 maio 2020.

BRASIL. Lei n. 12.461, de 26 de julho de 2011. Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
para estabelecer a notificação compulsória dos atos de violência praticados contra o idoso atendido 
em serviço de saúde. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2011a. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12461.htm. Acesso em: 19 maio 2020.

BRASIL. Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso 
em: 30 ago. 2015.

BRASIL. Lei n. 13.819, de 26 de abril de 2019. Institui a Política Nacional de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Brasília, DF: 
Presidência da República, Casa Civil, 2019a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2019-2022/2019/Lei/L13819.htm. Acesso em: 19 maio 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de vigilância em saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017a. v. 3.

BRASIL. Ministério da Saúde. Notificação de violência interpessoal/autoprovocada: Portaria GM/MS n. 
1.271/2014 e SINAN versão 5.0. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018a. Disponível em: http://portalms.
saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-de-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/ situacao-
epidemiologica/922-saude-de-a-a-z/acidentes-e-violencias/41893-notificacao-de-violencia-interpessoal-
autoprovocada-portaria-gm-ms-n-1271-2014-e-sinan-versao-5-0. Acesso em: 19 maio 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 104, de 25 de janeiro de 2011. Define as terminologias 
adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 
2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação 
compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e 
atribuições aos profissionais e serviços de saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 37, 
26 jan. 2011b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 204, de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 23, 18 fev. 2016a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.271, de 6 de junho de 2014. Define a Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 67, 9 jun. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de 
Situação de Saúde. Viva: vigilância de violências e acidentes, 2008 e 2009. Brasília, DF: Ministério 
da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em 
Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Viva inquérito 2017: vigilância de violências 
e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência: capitais e municípios. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2019b



403

Vigilância de violências e acidentes no Brasil

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de 
Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Saúde Brasil 2017: uma análise da 
situação de saúde e os desafios para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de 
Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Saúde Brasil 2018: uma análise de 
situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios e perspectivas. Brasília, DF: Ministério 
da Saúde, 2019c.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Viva: instrutivo notificação de 
violência interpessoal e autoprovocada. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Viva: Vigilância de Violências e 
Acidentes: 2013 e 2014. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sinan: normas e rotinas. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2007.

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (Brasil). Vigilância em Saúde. Brasília, DF: 
CONASS, 2007.

DATASUS: Departamento de Informática do SUS. Brasília, DF, 2018. Site. Disponível em: http://
www.datasus.gov.br. Acesso em: 18 maio 2020.

KRUG, E. G. (ed.) et al. World report on violence and health. Geneva: World Health Organization, 2002.

LIMA, C. M. et al. Estudo exploratório da mortalidade feminina por doenças crônicas não 
transmissíveis com notificação anterior de violência. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 
de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e 
Promoção da Saúde. Saúde Brasil 2018: uma análise de situação de saúde e das doenças e agravos 
crônicos: desafios e perspectivas. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019. p. 193-211.

PINTO, I. V. et al. Risco de óbito por causas externas em mulheres com notificação de violência 
no Brasil, 2011 a 2016. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. 
Saúde Brasil 2018: uma análise de situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios e 
perspectivas. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019. p. 214-232.

SILVA, Marta Maria Alves da et al. Perfil do inquérito de violências e acidentes em serviços sentinela 
de urgência e emergência. Epidemiologia e Serviço de Saúde, Brasília, DF, v. 26, n. 1, p. 183-194, 
jan./mar. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ress/v26n1/2237-9622-ress-26-01-00183.
pdf. Acesso em: 19 maio 2020.





405

18. Elaboração do diagnóstico 
situacional e do plano local 
de promoção, prevenção 
e atenção às situações de 
violências e acidentes 

Cláudia Araujo de Lima, Edinilsa Ramos de Souza,  
Maria Cecília de Souza Minayo e Suely Ferreira Deslandes

Neste capítulo, apresentamos o passo a passo da realização do diagnós-
tico situacional, momento importante para o planejamento das ações 
de enfrentamento à violência e etapa essencial para a elaboração de 
plano local de promoção, prevenção e atenção às situações de violên-
cias e acidentes.

18.1 Diagnóstico situacional
Um diagnóstico situacional constitui a base essencial para qualquer aná-
lise e avaliação de um determinado quadro, ou processo social ou sani-
tário. Conhecer em profundidade uma situação-problema e os recursos 
para enfrentá-la é estratégico para o planejamento e para a gestão. Um 
diagnóstico sobre a situação de violências e acidentes visa descrever um 
quadro amplo, da forma mais detalhada possível, incluindo:

1. a situação de morbimortalidade por acidentes e violências numa 
determinada localidade e seu impacto na saúde das populações;

2. as propostas de enfrentamento que estão atuantes nessa mesma 
localidade, de modo a dar conta dos êxitos e das dificuldades do 
sistema de saúde para atuação diante da questão.

Em outros termos, o diagnóstico, nesse caso, tem por objetivo responder 
como violências e acidentes afetam a saúde das pessoas de diferentes 
sexos, gênero, faixas etárias, etnias/raças, moradoras desse ou daquele 
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bairro ou região da cidade, pertencentes a esse ou aquele grupo social, 
incluídas em certo processo de trabalho ou desempregadas. Procura 
saber o quanto essas violências e acidentes afetam os serviços de saúde 
e dele demandam distintos tipos de atendimentos, desde o fundamen-
tal cuidado médico voltado ao reparo das lesões e atenção aos traumas 
e suas consequências, até a necessidade de atenção psicológica, social, 
de reabilitação, orientação jurídica, entre outras.

Em contrapartida, um diagnóstico bem-feito busca conhecer, tam-
bém, quais as iniciativas existentes, as parcerias que já são feitas para 
atender às vítimas e prevenir essas violências, os acidentes e seus res-
pectivos agravos. É conhecer como esses programas e serviços atuam 
e que públicos-alvo privilegiam. É buscar compreender a história des-
sas iniciativas, resgatando as motivações dos atores e seu contexto 
de institucionalização. É detectar quais são os avanços e as lacunas 
dessas propostas.

Uma determinada cidade pode, por exemplo, ter alta taxa de mortali-
dade e morbidade por acidentes envolvendo motofretistas (os motoboys) 
e nenhum programa voltado para essa categoria profissional. Pode apre-
sentar um considerável número de atendimentos nos prontos-socorros 
de crianças e adolescentes que sofrem maus-tratos físicos, psicológicos 
e sexuais, e só possuir serviços voltados para o atendimento das vítimas 
de exploração e abuso sexual. Pode somente privilegiar a atenção às 
pessoas que vivem essas violências e não incluir o atendimento aos 
seus familiares, desconsiderando a dinâmica interacional que sustenta 
comportamentos violentos. Essa fase do diagnóstico, em suma, pondera 
sobre o que tem sido feito, como tem sido feito e o que falta fazer.

Por sua vez, o processo diagnóstico tem um caráter eminentemente 
“estratégico”. Isso significa que esse tipo de pesquisa está comprometido 
com respostas atuais e futuras do sistema, buscando o aperfeiçoamento 
das ações em favor das pessoas em situação de acidentes e violências. 
Significa dizer que esse conhecimento produzido precisa ser colocado 
em benefício da construção de respostas mais efetivas. A partir dele 
se esperam esforços para, ao mesmo tempo, detectar avanços, apontar 
limites e propor novos rumos.

Por isso, a reflexão diagnóstica parte de uma visão crítica e reflexiva 
da ação, incluindo o diálogo com interlocutores que atuam nessa área, 
com os dados disponíveis e com a bibliografia pertinente. O ideal é 
que o diagnóstico seja realizado de forma participativa, e que o maior 
número de instituições e pessoas sejam entrevistadas, de modo que 
cada uma possa expor suas dificuldades nas linhas de atuação, bem 

Diagnóstico, como entendemos, 
não constitui uma sentença ou 
uma “auditoria”. Ele se configura 
como uma análise que leva 
em conta as condições gerais 
disponíveis de infraestrutura, 
de recursos materiais e de 
conhecimentos, de planejamento 
e de apoio institucional existentes. 
Buscamos compreender as causas 
de determinadas situações.  
Um diagnóstico situacional 
reflete ainda criticamente sobre 
a qualidade dos registros e das 
informações que foram usadas 
e sobre as informações que não 
estão disponíveis.
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como suas potencialidades, ou seja, aquilo que realiza ou que tem como 
compromisso, como missão institucional.

Entendemos, didaticamente, que um diagnóstico sobre a violência pre-
cisaria minimamente cumprir duas etapas distintas e complementares:

1. diagnóstico da distribuição e da qualificação dos acidentes e 
violências naquela população e seu impacto na constituição de 
demandas para o setor saúde;

2. mapeamento e análise crítica das iniciativas de atendimento às 
vítimas e daquelas voltadas para a prevenção.

18.1.1 Etapa 1 do diagnóstico situacional
O diagnóstico situacional começa pela elaboração do perfil epidemio-
lógico sobre os acidentes e violências da localidade, visando responder 
a questões fundamentais como: quais as formas mais frequentes de 
acidentes e violências, quais os grupos populacionais mais afetados por 
esses eventos e a que período de tempo essas informações se referem.

Outro ponto fundamental é saber que problema de saúde estamos que-
rendo diagnosticar – a mortalidade ou a morbidade.

O passo seguinte será identificar que fontes de dados poderão ser con-
sultadas ou acessadas, a fim de conseguir as informações desejadas. Tra-
dicionalmente, o setor saúde tem trabalhado com dois grandes bancos 
de dados nacionais: um sobre a mortalidade – Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) –, cujo instrumento básico é a Declaração de 
Óbito (DO); e outro sobre a morbidade – Sistema de Informações sobre 
Hospitalizações (SIH) –, que lança mão dos dados das Autorizações de 
Internações Hospitalares (AIH), além das informações de notificação 
compulsória que estão disponíveis no Sistema de Informações de Agra-
vos de Notificação (Sinan).

Esses bancos de dados constituem as estatísticas oficiais do país, dos 
estados e municípios sobre a situação de mortalidade e de morbidade 
da população. O uso de instrumentos padronizados de registros, a DO e 
a AIH, em todo o território nacional permite que estudos comparativos 
sejam realizados.

Além dessas, podem existir outras fontes de dados sobre acidentes e 
violências estruturadas ou não, informatizadas ou manuais, das quais 
é possível se lançar mão para complementar os dados necessários ao 
diagnóstico. Assim, podem ser usados dados dos registros de unidades 
de saúde, como as emergências hospitalares e os serviços especializados  

Conforme discutido no Capítulo 5, 
“Indicadores epidemiológicos de 
morbimortalidade por acidentes 
e violências”, cabe lembrar que, 
do ponto de vista da mortalidade, 
o setor saúde trabalha com os 
acidentes e violências sob a 
denominação de causas externas 
de morbidade e mortalidade 
(Capítulo 20 da CID-10). Para 
a morbidade, esses eventos 
assumem a designação de lesões, 
envenenamentos e algumas 
outras consequências de causas 
externas (Capítulo 19 da CID-10) 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE, 1996).

Mais detalhes sobre esses sistemas 
podem ser encontrados no Capítulo 
16 deste livro, “Qualidade da 
informação sobre morbimortalidade 
por causas externas”.

É preciso estar atento para a 
qualidade de tais informações, 
conforme destacado no Capítulo16 
deste livro, “Qualidade da 
informação sobre morbimortalidade 
por causas externas”.
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no atendimento às vítimas de violência, dados do Samu, do Sistema 
Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) ou do Gru-
pamento de Socorro de Emergência(GSE), entre outras fontes. Tam-
bém podem ser considerados dados de instituições de outros setores, 
como os registros de ocorrências policiais (RO), informações geradas 
nos departamentos de trânsito e registros de órgãos de proteção, como 
conselhos tutelares e delegacias especiais, por exemplo. As organiza-
ções não governamentais costumam ser fontes de informação sobre 
determinados grupos sociais específicos: mulheres, homossexuais, 
negros etc. O que importa é que o diagnóstico possa abrir o leque de 
opções que sirva como base para construir o perfil epidemiológico local 
dos acidentes e violências. A internet disponibiliza muitos dados das  
organizações e observatórios, todavia o cuidado com a verificação  
das fontes e credibilidade dos dados é fundamental.

Para refletir

Considerando a realidade de seu trabalho, há um perfil epidemiológico 
sobre os acidentes e violências, mesmo que precário? Como, quando e 
por quem foi feito?

Uma vez definidos o ano ou período para o qual desejamos realizar o diag-
nóstico situacional e as fontes a serem pesquisadas, comentamos sucinta-
mente algumas das análises que podem ser feitas com esse objetivo.

Identificação da magnitude e do impacto dos 
acidentes e violências

 k Qual o número de mortes por causas externas e de internações por 
lesões e envenenamentos ocorridas no município, em determinado 
ano ou período de tempo?

 k Qual a posição ocupada pelas causas externas no obituário geral da 
população e que lugar os acidentes e violências ocupam entre as 
causas de internações hospitalares?

 k Qual é o percentual de mortes por causas externas entre todos os 
óbitos ocorridos na população, em determinado ano ou período 
de tempo? Do mesmo modo, qual o percentual de internações 
por lesões e envenenamento em relação a todas as hospitalizações 
realizadas em um ano ou período?
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Mensuração dos riscos de morrer ou adoecer por 
acidentes e violências

Para identificar os riscos da população do seu município, vamos consi-
derar e calcular alguns dos indicadores mais usados.

 k Coeficiente de mortalidade por causas externas em um período – 
permite analisar a tendência desses eventos ao longo do tempo: se o 
risco está crescendo, permanece estável ou diminui.

 k Coeficiente de mortalidade por causas externas, segundo sexo 
e faixas etárias – avalia os riscos de grupos e fases de vida mais 
submetidos a esses agravos letais.

 k Coeficiente de mortalidade por causas externas específicas – 
acidentes de trânsito, quedas, afogamentos, agressões, lesões 
autoinfligidas, entre outras causas. Por meio desse indicador, 
é possível analisar quais os maiores riscos entre os subgrupos 
específicos de acidentes e violências.

Esses coeficientes podem ser detalhados em função daquilo que o pro-
fissional/gestor deseja aprofundar, a fim de conhecer melhor sua reali-
dade e, a partir daí, desenvolver ações de controle e prevenção.

Todos os coeficientes podem ser também calculados para a morbidade, 
seja ela relativa às internações hospitalares, aos atendimentos em unida-
des ambulatoriais de saúde ou outros registros desses eventos não letais.

18.1.2 Etapa 2 do diagnóstico situacional
Para a elaboração de um diagnóstico das iniciativas para a prevenção 
e para o atendimento às vítimas dos acidentes e violências, tomamos 
como norte o que é preconizado pela Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências, do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2001).

A política tem sete diretrizes principais:

1. Promoção e adoção de comportamentos e de ambientes saudáveis

2. Monitorização da ocorrência de acidentes e de violências

3. Sistematização, ampliação e consolidação do atendimento  
pré-hospitalar

4. Assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas de acidentes  
e violências

Para lembrar o que é risco 
ou chance de morrer ou 
de adoecer por acidentes e 
violências, consulte o Capítulo 5, 
“Indicadores epidemiológicos de 
morbimortalidade por acidentes  
e violências”.
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5. Estruturação e consolidação do atendimento voltado à recuperação 
e à reabilitação

6. Capacitação de recursos humanos

7. Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.

Analisemos cada uma das diretrizes nas principais recomendações que 
a política apresenta, tentando completar suas eventuais lacunas.

Promoção e adoção de comportamentos  
e ambientes saudáveis

 k Há sensibilização e mobilização da sociedade em geral e da mídia, 
em particular, nesse sentido? O que tem sido feito no município 
em relação a essas questões? Há campanhas ou outras formas de 
atuação que promovam e adotem comportamentos e ambientes 
livres de acidentes e violências?

 k A Resolução n. 143, de 26 de março de 2003 (CONSELHO 
NACIONAL DE TRÂNSITO, 2003), tem sido cumprida com a devida 
aplicação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) na prevenção dos 
acidentes de trânsito?

 k Há iniciativas de sensibilização dos formadores de opinião para a 
promoção de comportamentos não violentos?

 k Há produção e divulgação de materiais educativos destinados à 
população e aos profissionais da saúde e da educação, visando 
prevenir violências e acidentes, e promover ambientes  
e medidas saudáveis?

 k Existem ações de prevenção incorporadas em todos os programas 
(saúde da mulher, da criança etc.), planos e projetos de atenção a 
grupos específicos da população?

 k O município dispõe de planos de emergência para acidentes 
ampliados por manipulação de substâncias perigosas?

 k Existem articulações entre setores do governo e da sociedade 
civil para a promoção de ações preventivas? Exemplo: Secretaria 
de Saúde e Secretaria de Educação para educação em saúde nas 
escolas, Secretaria de Educação e Secretaria de Esportes e/ou 
Cultura para ampliação de espaços comunitários que beneficiem 
diretamente a população e previnam situações de violência; 
Secretaria de Saúde com setores do trânsito para ações de 
prevenção a esses acidentes.
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Monitorização da ocorrência de acidentes e violências

 k É promovido o registro contínuo e padronizado, segundo natureza, 
tipo de lesão e causa? Esse registro informa o sistema, apoiando o 
planejamento das ações?

 k Há estímulo à formação de grupos intersetoriais de discussão sobre 
o impacto dos acidentes e violências no setor saúde?

 k Tem sido feita a sensibilização dos gestores e médicos do Instituto 
Médico Legal sobre a importância dos dados desse setor?

 k Já houve alguma auditoria para verificar a qualidade da informação 
dos sistemas?

 k Foram elaboradas normas para padronizar fichas de atendimento 
pré-hospitalar e hospitalar (com perfil do paciente, tipos de lesões, 
causas e acidentes de trabalho)?

 k Existem ações de vigilância para os casos de morbidade? Essas 
iniciativas locais têm recebido apoio?

 k Está implantada a notificação obrigatória de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes, 
de acordo com o que preconizam o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (BRASIL,1990) e a Portaria n. 1.968/2001do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2001a)?

 k O que é feito para cumprir as legislações específicas para a proteção 
de direitos das mulheres e dos idosos que sofrem violência?

Sistematização, ampliação e consolidação do 
atendimento pré-hospitalar

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 
Violências opera aqui uma redução, pois percebe o atendimento pré-
-hospitalar (APH) apenas em sua vertente de pré-hospitalar móvel, nada 
mencionando sobre o pré-hospitalar fixo (postos de pronto-socorro 24 
horas). Nesse sentido, completamos com outros questionamentos, para 
um melhor diagnóstico, tomando como referência a Política Nacional 
de Atenção às Urgências (BRASIL, 2004), que veio posteriormente para 
regular os atendimentos de urgências e emergências, pré-hospitalar e 
hospitalar às causas externas.

 k Como está o processo de organização e implantação de serviços de 
atenção pré-hospitalar no município?
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 k O município segue a padronização regulamentada pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre a construção de 
veículos para transportes de pacientes, verificando as medidas, as 
acomodações e os equipamentos exigidos?

 k Encontra-se à disposição o mapeamento das áreas de risco?

 k Foram elaborados planos de atendimento pré-hospitalar e 
hospitalar para fluxos maciços de vítimas?

 k Existe uma integração do pré-hospitalar ao atendimento de 
emergência hospitalar a partir de centrais de regulação médica? 
Essa integração é resolutiva?

 k As unidades 24 horas estão integradas às emergências?

Assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas 
de acidentes e violências

 k O atendimento do setor saúde está integrado com áreas jurídicas e 
de segurança?

 k A assistência às vítimas de violências e acidentes está integrada 
às atividades desenvolvidas pelos Programas de Saúde da Família 
e Programas de Agentes Comunitários de Saúde, além do 
atendimento ambulatorial e de emergência?

 k Existem mecanismos de referência entre os serviços que atendem as 
vítimas e seus familiares?

 k Existem normas de atendimento às vítimas de acidentes e violências 
que sirvam para padronizar condutas, racionalizar atendimento 
e reduzir custos? Por exemplo: protocolos conjuntos, protocolos 
de serviços específicos, condutas em serviços, tais como hospitais, 
delegacias, IML, Programa Sentinela, serviço social.

 k A atenção hospitalar encontra-se regionalizada e hierarquizada?

 k Vem aumentando o número de leitos para pacientes oriundos  
das salas de emergências (no mesmo hospital ou em unidades  
de retaguarda)?

 k Há adequada oferta de leitos de terapia intensiva (adulto e pediátrica)?

 k Existe unidade de tratamento de paciente de alto risco nos serviços 
de urgência, independentemente de seu grau de complexidade?

 k Existem serviços de referência para atendimento a casos de abuso 
sexual, incluindo atenção à família? 

 k Há atendimento para casos de abortos previstos em lei, também 
chamados de abortos legais?

• Para saber mais sobre a 
Política Nacional de Atenção 
às Urgências, do Ministério 
da Saúde, leia a Portaria GM/
MS n. 1.863 (BRASIL, 2003).

• Para obter mais 
informações sobre a 
construção de veículos de 
atendimento a emergências 
médicas e resgate, acesse 
o site da ABNT (www.
abnt.org.br) e solicite 
orientações sobre como 
adquirir a Norma NBR  
n. 14.561/2000, da  
referida associação.
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 k É feita a denúncia de suspeita de maus-tratos de idosos por parte do 
profissional da saúde?

 k Existem serviços para atendimento a idosos maltratados? Quais?

 k Existe alguma ação voltada para a prevenção de violências entre as 
pessoas com deficiências?

 k Existem serviços que prestam atendimento a pessoas autoras de 
agressões? Que tipos de atendimento são realizados? Há atividades 
voltadas para reeducação dos autores de agressões?

Estruturação e consolidação do atendimento voltado 
à recuperação e à reabilitação

 k As ações são direcionadas aos pacientes e suas famílias?

 k Existe atendimento multiprofissional, a fim de evitar sequelas e 
promover a reintegração social, familiar e laboral?

 k Há previsão de recursos de reabilitação, tais como órteses, próteses 
e meios de locomoção?

 k É feito o diagnóstico epidemiológico dos portadores de sequelas?

 k Há um levantamento dos serviços e de suas necessidades?

 k Há iniciativas para adequação dos espaços, de modo a evitar 
acidentes e integrar os pacientes?

 k Há apoio a instituições que empregam portadores de sequelas?

 k O atendimento é regionalizado e hierarquizado?

Capacitação de recursos humanos

 k Há oferta de capacitação para a melhoria da qualidade do registro?

 k Alguma iniciativa tem sido feita com a finalidade de incluir a 
temática da violência e dos acidentes na formação dos profissionais 
da saúde (cursos de graduação, atualização, especialização etc.)?

 k Está havendo investimento na formação de profissionais em 
emergências – formação que inclua aspectos clínicos, cirúrgicos, 
gerenciais e abordagem psicossocial?

 k Há capacitação para o atendimento às intoxicações (especialmente 
decorrentes de agrotóxicos)?

 k Há capacitação de profissionais da saúde e de outros setores, que 
trabalham na prevenção, atenção e recuperação de pessoas em 
situação ou risco de violência, para atuação conjunta, em rede?

Essas reflexões são fundamentais 
para compor o diagnóstico 
situacional da violência.
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Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas

 k Percebe-se algum investimento no desenvolvimento de pesquisas 
sobre a temática?

 k Existem pesquisas que integrem abordagem socioantropológica, 
além das pesquisas clínicas e epidemiológicas?

Um diagnóstico mais elaborado analisaria, além da existência ou não 
de todas essas iniciativas, a qualidade delas, ponderando em que con-
dições são realizadas.

O papel das universidades é importante no desenvolvimento de pes-
quisas, no ensino e nas intervenções que visem prevenir e atender as 
vítimas de violência.

Para refletir

Nos moldes do que foi apresentado neste capítulo, faça um levantamento 
das informações que já possui e das que você precisa buscar no seu 
município, para iniciar a construção de um diagnóstico situacional.

Depois de identificar as informações, organize-as e descreva-as.

Como você pretende obter as informações necessárias?

18.2 Pressupostos da construção de um 
plano de ação
Este item visa subsidiar gestores e profissionais na elaboração de um 
plano de ação participativo de redução de acidentes e violências. Nele, 
discorreremos sobre pré-condições e sobre elementos que devem ser con-
siderados nessa construção. Um bom diagnóstico situacional é um passo 
extremamente relevante para embasar a elaboração de um plano de ação.

A construção de um plano de ação é um processo pragmático que, 
como um empreendimento social, visa solucionar problemas e atender 
aos interesses de públicos diversificados (ABEGÃO, 2003). Por causa 
da variedade de assuntos que aborda, das pessoas que mobiliza e das 
decisões que exige, seu sucesso está diretamente relacionado ao envol-
vimento dos potenciais parceiros e beneficiários no processo de plane-
jamento, implantação, acompanhamento e avaliação.

Plano de ação é um instrumento 
operativo para gestão de 
problemas sociais em geral 
(inclusive os da área da saúde), 
sendo composto pela descrição 
do tema em foco, do diagnóstico 
situacional e das tarefas voltadas 
para a solução.
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Para refletir

Você tem alguma experiência na construção de um plano de ação? Em 
caso afirmativo, quais os pontos fortes e as fragilidades que um plano 
desse pode ter?

Os planos de ação podem ser elaborados em nível macro, como os 
concebidos para os países ou regiões, ou em níveis locais, como aque-
les em nível municipal ou mesmo de determinada instituição. Podem 
ser direcionados a determinados tipos de violência ou a violência em 
geral. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimula os planos de 
ações nacionais como passo fundamental para a prevenção efetiva da 
violência no Planeta. Considera que os planos nacionais permitem que 
os países elaborem e assumam técnica e politicamente as formas pelas 
quais a violência afeta a saúde, avaliando a viabilidade econômica e pos-
sibilidades de implementação, fornecendo orientações aos formuladores 
de políticas e de outros setores da população sobre o que precisa ser 
feito e a melhor maneira de alcançar reduções sustentáveis da violência. 
Globalmente, a região das Américas tem a maior percentagem de países 
(76%) com planos nacionais destinados a diferentes tipos de violên-
cia. Os temas mais mencionados nos planos existentes nas Américas 
referem-se aos maus-tratos infantis, violência entre parceiros íntimos e 
violência sexual. Violência juvenil, gangues e violência armada estão em 
situação intermediária (entre 62% e 71% dos países). Há menos planos 
para abuso de idosos (52%) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016).

Há alguns pré-requisitos importantes para a construção de um plano 
local de ação participativo para o enfrentamento à violência:

 k deve ter como base filosófica a promoção de consenso e a  
prática dialógica;

 k precisa envolver todos os atores que tenham a ver com o problema 
em foco. Frequentemente, é possível que determinados objetivos, 
metas ou ações propostas atinjam interesses distintos e até 
concorrentes. No entanto, nenhum dos potenciais parceiros deve 
ser descartado; ao contrário, todos precisam ser colocados num 
espaço e em situação adequada para que possam expressar suas 
opiniões com autenticidade e segurança;

 k quanto mais pessoas com objetivos comuns e opiniões divergentes 
compuserem a criação de um plano, mais ele apresentará a riqueza 
da realidade, se houver clima para administração dos conflitos;



416

Impactos da Violência na Saúde

 k a efetividade dessa construção depende também da competência 
técnica de quem coordena o trabalho, da escolha dos métodos e das 
técnicas participativas e da garantia do diálogo na tomada  
de decisões;

 k para que as decisões sejam coletivas, é preciso que todos os 
participantes criem um conhecimento comum sobre o problema e 
sobre a busca de soluções, integrando, inclusive, o conhecimento 
de especialistas;

 k havendo conflitos de interesses, torna-se necessária uma solução 
participativa, e não uma rejeição unilateral das dificuldades para 
criar consensos ou respeitar a pluralidade de posições;

 k para garantir a participação, é preciso que todos os envolvidos se 
tornem participantes ativos (cada um com sua parte na construção 
do todo).

Além disso, é fundamental saber que a definição clara dos objetivos, 
das atividades e prioridades, o comprometimento da equipe, a valo-
rização das metas e ações, a previsão de treinamento e o uso das tec-
nologias disponíveis, a avaliação quanto aos apoios institucionais e 
governamentais recebidos são facilitadores tanto da elaboração como 
do desenvolvimento de um plano de ação.

18.3 Metodologia de construção de  
um plano de redução de acidentes  
e violências
Todas as pessoas que atuam no tema das violências e acidentes no setor 
saúde deveriam ter em mãos a Política Nacional de Redução da Mor-
bimortalidade por Acidentes e Violências, conforme já assinalado em 
capítulos anteriores. No entanto, o texto dessa política nacional não 
pretende dizer o que cada município deve fazer; apenas traça as prin-
cipais diretrizes e as responsabilidades institucionais. O plano de ação, 
construído com os parâmetros do documento citado, deve ser criado 
localmente e situar-se dentro da realidade concreta na qual atuam os 
profissionais da saúde. Na instância municipal, a problemática em pauta 
toma feições próprias, em geral muito diferentes das que se apresentam 
nos dados aglomerados para o Brasil.

Um plano deve ter responsáveis pela execução das ações (quem), um 
prazo para começar e para a realização de etapas (quando), territórios 
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definidos das ações (onde), uma justificativa (por que) e um detalha-
mento de procedimentos (como no curto, médio e longo prazos). É, 
portanto, composto por uma série de tarefas a serem realizadas, a partir 
do diagnóstico do problema e do planejamento para atuação. Desse 
instrumento de trabalho, devem constar:

 k objetivos gerais e específicos da ação;

 k definição dos termos (conceitos) que norteiam a ação;

 k diagnóstico situacional apresentado de forma contextualizada;

 k prioridades pactuadas coletivamente, que devem ser concentradas 
em alguns pontos, permitindo avaliação;

 k metas a serem alcançadas e em que prazos;

 k nomeação dos responsáveis por cada tarefa a ser executada;

 k prazos e limites para a conclusão das atividades;

 k dificuldades, limites e obstáculos previstos;

 k fatores potencializadores e facilitadores;

 k resultados esperados;

 k previsão de acompanhamento e avaliação: interna (autoavaliação) e 
externa (por meio de consultores);

 k recursos orçamentários.

A seguir, para efeitos didáticos, são apresentados alguns elementos 
importantes na construção do plano.

18.3.1 Contatos e parcerias
O ponto inicial de qualquer plano de ação é definir a vontade polí-
tica de enfrentar o problema. A partir daí, juntam-se os atores mais 
importantes para viabilização do processo e das ações, a fim de que 
sejam estabelecidos objetivos comuns e acordos necessários para levar 
à frente o projeto.

Geralmente, um plano de ação para tratar do tema dos acidentes e 
violência precisa de acordos locais, no nível dos diversos programas da 
Prefeitura, uma vez que os problemas são intersetoriais, mesmo que o 
processo seja liderado pelo setor saúde. Também grupos da sociedade 
civil (organizações não governamentais, instituições acadêmicas, repre-
sentantes do empresariado, representantes de conselhos e associações) 
devem participar dos acordos.
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Dessa primeira etapa, esperam-se dois produtos:

1. um acordo geral que abra portas e promova uma linguagem comum;

2. indicação de pessoas para compor a equipe de trabalho, o que deve 
ser feito pelos representantes institucionais presentes ao encontro.

18.3.2 Seminários com as pessoas indicadas 
para construir o programa
Os seminários têm como objetivo esclarecer a ideia geral da proposta e, 
ao mesmo tempo, evidenciar a importância da construção participativa 
do plano de ação para redução de acidentes e violências. Além de ser 
um momento para reflexão sobre o tema e para emprego das técnicas 
de consenso, nesses eventos deve ser realizado um primeiro levanta-
mento dos itens necessários para elaboração do diagnóstico local. Dessa 
etapa, esperam-se dois produtos:

1. adesão e reconhecimento interno do grupo de trabalho;

2. motivação dos participantes para promoção e desenvolvimento do plano.

18.3.3 Elaboração do diagnóstico participativo
A elaboração do diagnóstico participativo tem várias fases: a primeira 
delas é técnica, pois se constitui no levantamento de dados locais. As 
outras etapas devem ser realizadas com base nos dados levantados e 
devidamente sistematizados, com a participação do grupo de trabalho 
ao qual são acrescidos outros atores que esse coletivo julgar imprescin-
díveis para construção do plano. Em outros termos, seria o diagnóstico 
situacional (descrito anteriormente) sendo validado e discutido por um 
conjunto diversificado de atores da gestão e da sociedade civil.

O diagnóstico técnico é apenas uma peça inicial. Na medida em que é entre-
gue ao grupo, torna-se instrumento de discussão e de aprimoramento.

18.3.4 Elaboração do diagnóstico técnico
 k Apropriação da “teoria da violência” do ponto de vista da saúde: 
o que essa área define como violência e acidentes; natureza da 
violência (física, psicológica, sexual, negligências); tipificação da 
violência (interpessoal, institucional, coletiva, autoviolência); 
distribuição (por idade, sexo, por grupos sociais, entre outros).

 k Levantamento do perfil epidemiológico local, que deve surgir do 
mapeamento dos acidentes (de vários tipos) e das violências (de 
vários tipos) mais recorrentes na realidade local.

Por que é importante a apropriação 
dos conceitos? Para que o diagnóstico 
não seja um desdobramento do 
senso comum e/ou uma aplicação 
restritiva do que o setor saúde 
considera “causas externas”.

A parte I do livro, “Bases 
conceituais e históricas da 
violência e setor saúde”, aborda 
os principais conceitos sobre a 
violência no campo da saúde.
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 k Mapeamento fenomenológico de todas as questões vistas como 
importantes pelos membros do grupo, mas para as quais não há 
dados quantificáveis.

A elaboração do diagnóstico participativo é um dos momentos princi-
pais da construção do plano. A pessoa tecnicamente qualificada apre-
senta o perfil dos acidentes e violências em nível local, ressaltando os 
dados fundamentados do ponto de vista epidemiológico e, também, o 
que apenas existe embrionariamente, como observação da realidade. 
É importante que, nessa fase do trabalho, as informações quantitativas 
sejam complementadas, por meio de entrevista com representantes dos 
diferentes setores que tenham a ver com o problema em foco.

A seguir, se inicia um debate tornando os dados levantados um produto 
elaborado pela visão de todos os parceiros. Nesse momento, discutem-se 
a confiabilidade das informações, a sua contextualização na realidade 
local e as prioridades estabelecidas coletivamente, buscando-se consenso.

Dessa etapa, esperam-se os seguintes resultados:

1. um documento apropriado, em que o contexto, os problemas e as 
prioridades fiquem definidos, ainda que provisoriamente;

2. mais coesão do grupo de trabalho quanto às relações, à linguagem e 
aos problemas tratados e a serem enfrentados.

Documento de diagnóstico participativo sobre violências  
e acidentes

O diagnóstico participativo local consiste no mapeamento dos 
dados municipais sobre violências e acidentes, por meio da análise 
de informações secundárias, pesquisas, entrevistas e debates com 
representantes governamentais, da sociedade civil e da população.

Entrevista é uma técnica qualitativa muito utilizada em pesquisas e 
trabalhos na área da saúde. Costuma ser realizada de maneira individual 
ou coletiva. Entendida como “uma conversa a dois, com propósitos bem 
definidos”, coleta informações objetivas ou subjetivas, relacionadas 
a valores, atitudes e opiniões dos sujeitos entrevistados. Pode ser 
estruturada, perguntas previamente formuladas, ou não estruturada, 
o tema abordado é tratado de forma mais livre. A entrevista em grupo 
envolve de seis a 12 pessoas, com um animador que faz intervenções no 
decorrer das discussões.
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Um diagnóstico participativo deve conter:

 k características e contextualização socioeconômicas, políticas e 
culturais que ajudem a compreender a problemática;

 k levantamento dos dados referentes ao problema;

 k levantamento de forças sociais (setores ou atividades) com  
potencial positivo;

 k levantamento dos setores ou atividades que dificultam ou impedem 
possibilidades de ação;

 k descrição dos pontos fortes e fracos previstos;

 k encaminhamento de metas e prioridades;

 k cronograma de ação;

 k nomes das pessoas envolvidas e as tarefas que lhes competem;

 k nomes dos patrocinadores;

 k recursos necessários e fontes de apoio.

O diagnóstico deve não somente apontar os problemas, mas assinalar 
metas, rumos e desafios para a ação. As diretrizes do plano de ação 
devem ser provenientes do diagnóstico participativo. Espera-se que 
o coletivo de atores, ao assumir com determinação a implantação do 
plano, crie um consenso em torno das prioridades e consolide propos-
tas e práticas que levarão à redução das taxas de violências e acidentes.

18.3.5 Seminário para construção de 
prioridades, metas e previsão de resultados
É muito importante que o fechamento do diagnóstico seja realizado 
por meio de um seminário amplo, com participação garantida de ins-
tituições, pessoas e grupos locais interessados na solução do problema. 
Quanto maior o número de adeptos para a elaboração do plano, maior 
legitimidade essa ação alcançará:

 k Prioridades – todo problema e toda solução são uma construção 
social. Isso significa que, quando consideramos tudo importante, 
dificilmente teremos resultados claros sobre as ações que iremos 
preconizar. Para estabelecer prioridades, vários elementos devem ser 
levados em conta: magnitude e importância do problema, condições 
objetivas de atuação e pessoas ou grupos dispostos a trabalhar.

 k Metas – são resultados parciais que se assinalam no projeto para 
serem alcançados ao longo da implementação do plano de ação. 

Para saber mais sobre o 
tema, leia Pesquisa social: 
teoria, método e criatividade, 
de Maria Cecília de Souza 
Minayo (org.). Petrópolis: 
Vozes, 2000.
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Geralmente, os teóricos do planejamento afirmam que as metas 
devem ser quantificadas. No entanto, podemos entender que há 
várias ações qualitativas que podem ser previstas e são bastante 
relevantes para serem avaliadas como parte do plano de ação. Todo 
plano de ação deve conter metas – quantitativas ou qualitativas – a 
serem alcançadas em um prazo definido que, para o alcance dos 
resultados esperados, deve ser compatível com as providências que 
deverão ser tomadas para o alcance dos objetivos previstos.

 k Resultados esperados – devem ser previstos realisticamente, 
de acordo com a duração do plano, os recursos aplicados e a 
dificuldade das situações-problema. Os recursos podem ser de 
vários níveis: sensibilização e mobilização; formação de parcerias; 
formação de pessoas; articulação intersetorial; implantação de 
serviços e de redes; mudanças de dispositivos; mudanças de cultura; 
e, finalmente, podem ser de redução de violências e acidentes.

 k Indicadores – um plano deve conter indicadores quantitativos 
e qualitativos que permitam inferir a eficiência e a efetividade 
das ações a que se propõe. Recomenda-se que os planos sejam 
avaliados pelo conjunto de instituições ou pessoas que compõem 
as redes, formalizados e disponibilizados para conhecimento da 
comunidade interessada.

18.3.6 Estabelecimento de responsabilidades  
e de cronograma
Todo plano, para ser cumprido, precisa responder com clareza às 
seguintes perguntas:

 k O que fazer?

 k Como fazer?

 k A quem dirigir a ação?

 k Quando fazer e até quando?

 k Quem é responsável pela ação?

Esses itens, operacionalmente, configuram uma planilha ou um mapa 
de planejamento, gestão e avaliação, permitindo ao coordenador ou 
gestor ter uma visão sintética do projeto.

Todo plano também precisa ter um cronograma de ação, o que permite 
ao seu coordenador ou gestor trabalhar com metas plausíveis de serem 
cumpridas e esperar determinados resultados. Por exemplo: um plano 
poderia estar programado para dois anos, o que significa hoje a metade 
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de um mandato político de um prefeito. Isso permitiria sua revisão e 
avaliação (interna e externa), correção de rumos e uma nova planilha 
de continuidade. Como já dissemos, todo plano, para ter sustentabili-
dade, precisa de continuidade.

18.3.7 Acompanhamento e avaliação
Para melhores resultados, é importante que um plano de ação preveja 
as etapas de monitoramento, autoavaliação e avaliação externa das 
ações que serão implementadas e, na sua construção, é preciso pre-
ver tempo e recursos orçamentários para realizar esses processos. O 
monitoramento constitui o acompanhamento das ações quanto às suas 
estratégias e modos de realização, bem como os efeitos e resultados de 
cada etapa, visando identificar e corrigir problemas no curso das ações.

A autoavaliação se realiza dentro da mesma lógica do processo parti-
cipativo, e deve fazer parte da agenda de monitoramento das tarefas 
que, para isso, foram delimitadas em seus objetivos, alcance e prazos. 
A avaliação externa permite um terceiro olhar sobre os problemas, as 
estratégias, as dificuldades e a correção de rumos. Tem também um 
papel fundamental de avalizar as ações e o processo de continuidade e 
de sustentabilidade. Uma boa avaliação das ações implementadas pelo 
plano de ação julga: sua utilidade; sua viabilidade do ponto de vista 
político, prático e de custo-benefício; sua dimensão ética; sua precisão 
técnica (FIRME, 2003; MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005).

Da avaliação externa, devem se esperar pelo menos três respostas:

1. visão contextualizada da proposta;

2. visão compreensiva e crítica de implantação, implementação e 
resultados do processo;

3. demonstração dos fatores de êxito e dos limites das ações em curso.

Toda avaliação útil, ética e tecnicamente adequada acompanha o desen-
rolar de uma proposta e subsidia a correção de rumos e a reorientação 
de estratégias de ação. Seu sentido ético se alia a seu valor técnico e de 
responsabilidade social.

18.3.8 Recursos orçamentários
É claro que todo plano de ação tem um custo. Não dimensioná-lo de 
forma realista pode torná-lo insustentável ou, no mínimo, um projeto 
voluntarista fadado a se esvair quando a boa vontade das pessoas aca-
bar. Num país como o nosso, em que os recursos financeiros são sempre 
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escassos, a vontade política do prefeito e de seu secretariado (princi-
palmente do secretário de saúde) é fundamental, visando à escolha 
desse problema como uma das prioridades de investimento e de gastos. 
Frequentemente, as questões relacionadas à violência e aos acidentes 
geram grandes prejuízos também às empresas locais e, por vezes, não é 
difícil conseguir apoios que se somam aos recursos públicos.

Conseguir recursos para implementar um plano de ação pode ser uma 
tarefa específica que, por vezes, cabe mais a pessoas que têm afinidade 
com esse tipo de negócio do que a um técnico, mesmo que excelente 
na compreensão da problemática. Qualquer pessoa que assuma a tarefa 
de motivar parceiros para o apoio financeiro precisa levantar os custos 
sociais da violência que, geralmente, são maiores e mais devastadores 
que os custos das ações para redução do problema.

18.4 Considerações finais
A elaboração do diagnóstico situacional é um passo de amadureci-
mento para a gestão dos serviços e para a execução das políticas públi-
cas, que podem ser redirecionadas para as principais prioridades exis-
tentes localmente. Igualmente pode-se pensar para os planos de ação, 
que precisam ser escritos de forma concisa e clara, tornando-se uma 
peça executiva e não reflexiva, embora em seu interior esteja contida 
a complexidade das reflexões. A sustentabilidade de um plano é fruto 
de sua adequação à realidade local, tanto no que se refere ao problema 
em pauta como à mobilização de apoios social, político e destinação de 
recursos. Quanto mais parcerias, discussão coletiva e diversidade de 
pessoas envolvidas, mais legitimidade o plano terá.

No entanto, a sustentabilidade de um plano também é fruto da conti-
nuidade e do aproveitamento de oportunidades. No decorrer das ati-
vidades, as informações sobre todos os itens importantes precisam ser 
atualizadas por meio de uma planilha de monitoramento dos dados, 
visando ao acompanhamento, ao gerenciamento e à execução das ações.
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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.



428

Impactos da Violência na Saúde

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 
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da Morbimortalidade por 
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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 
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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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Rede é definida por Castells 
(2000) como um conjunto de nós 
que se encontram conectados. 
Segundo o autor, as redes são 
estruturas abertas que podem se 
expandir, formando novos nós, 
abrindo novas possibilidades de 
comunicação e de articulação 
entre as pessoas e as instituições 
que delas fazem parte. Para que 
os profissionais que atuam na 
atenção aos acidentes e violências 
construam um trabalho em rede, 
um dos primeiros passos é o 
compartilhamento de valores e de 
objetivos comuns.

20. Redes de enfrentamento 
às violências

Kathie Njaine, Carmem Regina Delziovo  
e Caroline Schweitzer de Oliveira

Neste capítulo, vamos abordar a atuação em rede, seus desafios de arti-
culação e potencial para o enfrentamento às violências por diferentes 
profissionais e instituições da própria rede de saúde (intrassetorial) e de 
outros setores (intersetorial), que lidam com essa problemática.

A atuação em rede é definida como um arranjo organizativo de ações 
e serviços de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por 
meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garan-
tir a integralidade da atenção, de acordo com as necessidades dos usuá-
rios (BRASIL, 2017).

Como tem sido ressaltado nos capítulos anteriores, a violência é um 
dos graves problemas de saúde no Brasil e demanda, necessariamente, 
um atendimento integrado tanto na rede intrassetorial, que abarca os 
serviços de atenção básica, Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), 
Núcleos de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde (Nuprevs), 
Serviços de Atenção Especializada de Saúde Mental e Hospitais, quanto 
na rede intersetorial, que inclui todos os demais órgãos e instituições 
que lidam com a questão da violência, como Assistência Social, Sis-
temas de Justiça, Segurança Pública, Ministério Público, Defensoria 
Pública, Varas da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Conselhos 
de Direitos, Educação e as entidades da sociedade civil existentes no 
território (BRASIL, 2012). Organizar uma rede integrada, solidária, 
cooperativa e multiprofissional pressupõe que a atuação e decisões que 
envolvem diferentes profissionais sejam adotadas de forma descentra-
lizada e coordenada. Esses têm sido alguns dos grandes desafios para o 
funcionamento das redes, ou seja, a centralização de informações por 
um lado e/ou a falta de informações de outro, e a fragmentação das 
ações. O trabalho em rede não tem uma receita pronta e, para cada 
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município ou território, é preciso considerar as especificidades locais; 
porém, se organizar e se articular de forma a garantir a autonomia e o 
respeito aos saberes de cada setor envolvido no atendimento, o fluxo 
de trabalho e das informações, a multiliderança e a descentralização são 
passos fundamentais para o êxito do trabalho (OLIVEIRA, 2001).

A construção de uma rede de enfrentamento à violência envolve a arti-
culação de instituições/serviços governamentais, não governamentais 
e a comunidade. Para tal, é importante o reconhecimento das famílias 
e dos territórios onde vivem, dos serviços que atuam nesses territó-
rios e dos profissionais que lidam direta ou indiretamente com pessoas 
em situação de violência. Isso quer dizer que profissionais da saúde, 
assistência social, educação, justiça, segurança pública, projetos sociais, 
lideranças comunitárias, lideranças religiosas, meios de comunicação, 
universidades, conselhos de direitos e outros atores são parceiros fun-
damentais para a ampliação e mobilização dos formuladores e executo-
res das políticas públicas, bem como para a mobilização social visando 
ao enfrentamento da violência e à promoção da saúde. Mas é funda-
mental reconhecer e envolver as redes sociais de apoio como parceiras 
na prevenção da violência e da promoção e garantia de direitos.

Redes sociais são grupos de pessoas ou instituições com os quais o 
indivíduo mantém tanto relações informais, de intimidade, quanto formais, 
e o apoio social é a capacidade da rede social das pessoas de promover 
diferentes tipos de auxílio, ou seja, trata-se de uma característica da rede 
social, mas não possui uma estrutura própria e pode ou não se manifestar. 
Isto é, mesmo fazendo parte de uma rede social, estabelecendo contatos 
com outras pessoas, grupos ou instituições, não necessariamente uma 
pessoa ou uma coletividade irá receber o apoio material, emocional ou 
afetivo da rede (SMITH; CHRISTAKIS, 2008). Entretanto, a manifestação 
de apoio social pode ajudar a acolher, integrar, criar empatia e dar suporte 
para a rede de enfrentamento da violência, podendo ser, portanto, um 
aspecto positivo para a promoção de vínculos das pessoas em situação 
de violência com os serviços da rede intrassetorial e intersetorial e de 
promoção da saúde.

Como podemos perceber, a construção de uma rede de enfrentamento 
à violência é um processo contínuo e permanente que envolve muito 
dinamismo e comprometimento entre os setores envolvidos. Mas, prin-
cipalmente o envolvimento dos profissionais das instituições nas ações de 
promoção de ambientes e relações saudáveis, de prevenção da violência, 
com ações voltadas para a melhoria da atenção às pessoas em situação de 
violência, sejam elas vítimas diretas ou indiretas e agressores.
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Os pressupostos da rede de atenção à saúde é a formação de um conjunto 
de serviços vinculados entre si, que apresentam objetivos comuns, ope-
ram de forma cooperativa e interdependente, intercambiando recursos e 
ações que são estabelecidas sem hierarquia entre os pontos de atenção  
(MENDES, 2011). Nesse sentido, os serviços do setor saúde são espaços 
privilegiados para identificação de pessoas em situação de violência. A rede 
de atenção às pessoas em situação de violência é uma rede temática que 
pressupõe uma articulação política entre pares que, para se estabelecer, 
exige reconhecer que o outro existe e é importante; conhecer o que o outro 
faz; prestar ajuda quando necessário; compartilhar saberes, ações e poderes 
e compartilhar objetivos e propostas de enfrentamento à violência.

A atenção aos casos de violência demanda ação multiprofissional, 
interdisciplinar e interinstitucional. O trabalho em parceria demanda 
atuação em rede articulada dentro e fora do setor saúde, reconhecendo 
os territórios, realizando diagnósticos de serviços e conhecendo como 
funcionam os fluxos de cada serviço e instituição.

20.1 O passo a passo da rede
Na prática, o protagonismo da equipe de saúde é essencial para buscar 
identificar as organizações e serviços disponíveis na comunidade que 
possam participar dessa rede, a exemplo das Delegacias da Mulher e da 
Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar, do Conselho de Direi-
tos de Crianças e Adolescentes, Centros de Referência Especializados 
em Assistência Social (Creas), do Instituto Médico Legal, do Ministério 
Público, das instituições como casas-abrigo, organizações não governa-
mentais, dentre outros.

A partir desse diagnóstico, o próximo passo é a construção e articulação 
de uma linha de cuidado que estabeleça ações de atenção às pessoas em 
situação de violência. A linha de cuidado estabelecerá os fluxos a partir 
de qualquer porta de entrada da rede, com as possibilidades de referên-
cias e contrarreferências na atenção de forma contínua, de acordo com 
as necessidades das pessoas em situação de violência.

A pactuação, em forma de leis, decretos, outros, é importante para asse-
gurar o comprometimento dos gestores, independente de mudanças e, 
também, para dar visibilidade à rede.

É necessário capacitar e sensibilizar de forma permanente e contínua 
os profissionais para a atenção em rede, além de criar protocolos, guias, 
cartilhas para facilitar o aprendizado e divulgar para a população saber 
que pode ser acolhida.
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Os serviços de atendimento devem ter uma listagem com endereços e 
telefones das instituições componentes da rede. A lista deve ser do conhe-
cimento de todos nos serviços, permitindo que a população tenha acesso a 
ela sempre que necessário e que possam conhecê-la. Lembre que o Disque 
180 para violência contra mulheres e o Disque 100 para denúncias de 
violências e violações de direitos em geral são formas de acionar as redes.

Monitorar a rede a partir dos pactos, quanto à regularidade de encontros, 
alternâncias na coordenação do grupo e necessidades de ações e recursos 
para a implantação e funcionamento da rede, é imprescindível para sua 
efetivação. Esteja atento para identificar oportunidades, organizar ações 
e promover o controle social na implementação de políticas públicas.

Toda rede deve produzir informação. As experiências já existentes de 
atenção às pessoas em situação de violência possibilitam trocas de infor-
mação quanto ao entendimento e à percepção das diferentes formas de 
violência, sobre as possibilidades de atuação de cada setor, os encami-
nhamentos e desdobramentos sobre os atendimentos realizados.

No que se refere à conformação da rede de atenção às pessoas em situa-
ção de violência, cabe ao gestor apoiar: a sensibilização e a mobilização 
locais; a elaboração de planos municipais com ações de enfrentamento 
das diversas formas de violência a que a população está exposta; a for-
mação e a atualização pedagógica dos profissionais da saúde e de seus 
parceiros no município; a ampliação e o fortalecimento dos serviços. 
Tudo isso como parte da agenda constante da parceria entre os municí-
pios, estados e o governo federal.

É necessário destacar que, mesmo que a rede não esteja estruturada, é 
possível realizar acompanhamento e encaminhamento das pessoas em 
situação de violência, contanto que o profissional tenha conhecimento 
dos serviços existentes (SCHRAIBER; D´OLIVEIRA, 2003).

O diálogo e a interlocução entre os serviços intra e intersetoriais é 
essencial para a atenção às pessoas em situação de violência. O fluxo de 
referência e contrarreferência, os problemas de acesso e de manejo dos 
casos em cada nível da rede precisam ser debatidos e planejados perio-
dicamente, visando à criação de uma cultura que inclua a construção 
de instrumentos de avaliação e melhoria contínua do atendimento às 
pessoas em situação de violência.

Esperamos que essas informações auxiliem na construção e fortaleci-
mento da atuação em rede de enfrentamento à violência, em espe-
cial na atenção qualificada, ética e afetiva às pessoas em situação de 
violência. A articulação e a atuação de forma integrada possibilitam a 
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ampliação do acesso e da continuidade da atenção às necessidades das 
pessoas expostas a esse grave problema de saúde pública no nosso país.

Para refletir

Você teve alguma experiência marcante ao trabalhar em rede de 
prevenção de violência?

Quais as maiores dificuldades que você enfrentou para trabalhar em rede?

O trabalho em rede facilitou de alguma forma a sua atuação ou de seu serviço?

Fluxograma 1 – Rede de enfrentamento às violências

Rede Intrassetorial

Rede Intersetorial

Serviços de Atenção 
à Saúde

Serviços de 
Assistência Social

Serviços de 
Segurança e Justiça

Prevenção da Violência
Promoção de Ambientes 

e Relações Saudáveis

Equipe Estratégica de Saúde da Família
Equipe Atenção Básica
Núcleo Ampliado à Saúde da Família
Consultório na Rua
Equipe de Atenção Domiciliar/Melhor em Casa

Unidades de Pronto Atendimento
Hospitais
Centros de Atenção Psicossocial
Centros de Testagem e Aconselhamento

Centro Especializado de Assistência Social
Equipe de Assistência Social
Casa-Abrigo
Casa Acolhimento Provisório

Delegacia de Polícia Geral e Delegacia de Polícia Especializada
Instituto Médico Legal
Juizado Especializado de Violência
Doméstica, Criança e Adolescente
Promotoria Especializada do Ministério Público
Núcleo Especializado de Defensoria Pública
Casa da Mulher Brasileira

Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher
Disque 100 – Recebe, analisa e encaminha denúncias de 
violações de direitos humanos relacionadas aos seguintes 
grupos e/ou temas: crianças e adolescentes, pessoas 
idosas, pessoas com deficiência, pessoas em restrição de 
liberdade, população LGBTI+, população em situação de rua, 
discriminação racial, tráfico de pessoas, trabalho escravo, terra 
e conflitos agrários, moradia e conflitos urbanos, violência 
contra ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades 
tradicionais, violência policial, violência contra comunicadores e 
jornalistas, violência contra migrantes e refugiados

Escolas (destaque para o Programa Saúde na Escola)
Universidades
Organizações Não Governamentais
Meios de Comunicação
Empresas
Sociedade Civil Organizada
Conselhos da Saúde

Fonte: Adaptado de Brasil (2016)
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