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Por ser um fenômeno sócio-histórico, a violência não é,
em si, uma questão de saúde pública e nem um problema
médico típico. Mas ela afeta fortemente a saúde: 1) provoca
morte, lesões e traumas físicos e um sem-número de agravos
mentais, emocionais e espirituais; 2) diminui a qualidade de
vida das pessoas e das coletividades; 3) exige uma readequa-
ção da organização tradicional dos serviços de saúde; 4) co-
loca novos problemas para o atendimento médico preventi-
vo ou curativo e 5) evidencia a necessidade de uma atuação
muito mais específica, interdisciplinar, multiprofissional, in-
tersetorial e engajada do setor, visando às necessidades dos
cidadãos. Nos últimos anos, o setor saúde introduziu o tema
em sua pauta, consciente de que pode contribuir para sua
discussão e prevenção.

Violências e acidentes, ao lado de enfermidades crônicas
e degenerativas configuram, na atualidade, um novo perfil
no quadro dos problemas de saúde do Brasil e do mundo.
Esse novo perfil ressalta o peso do estilo de vida, das condi-
ções sociais e ambientais e da maior longevidade, exigindo
novas abordagens com as quais o sistema de saúde geral-
mente não está acostumado. É bem verdade que desde as
décadas de 1960 e 70 houve um grande esforço teórico-me-
todológico e político dos estudiosos e profissionais para com-
preender a saúde como uma questão ampliada. No entanto,
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nunca um tema provocou e continua a provocar tantas resis-
tências em relação a sua inclusão na pauta do setor como o
das violências e acidentes.

Tratarei de dois aspectos: 1) a dinâmica social e setorial de
inclusão e de paulatina legitimação do tema no âmbito interna
cional e nacional do campo da saúde; e 2) uma descrição analíti-
ca sobre documentos, planos de ação e iniciativas brasileiras que
demonstram a trajetória sinuosa, lenta, mas persistente de legiti-
mação do problema no interior do pensamento e das práticas
de saúde, oferecendo parâmetros, diretrizes e exemplos de pos-
sibilidades.

Existem inegáveis evidências da importância dessa proble-
mática para a área da saúde. A OMS que, em 1993, escolheu a
prevenção de traumas e acidentes como mote da celebração do
Dia Mundial da Saúde, repetia em sua justificativa uma frase
atribuída a William Forge, segundo o qual: “desde tempos ime-
moriais, as doenças infecciosas e a violência são as principais
causas de mortes prematuras” (OMS, 1993, 5).. Mais recente-
mente a organização revelou, em seu Relatório Mundial sobre
Violência e Saúde, que “todo ano mais de um milhão de pessoas
perdem a vida e muitas outras sofrem lesões não fatais”,
por causas violentas (OMS, 2002: 20). Só no Brasil, somente na
década de 1990, mais de um millhão de pessoas morreram por
violências e acidentes e dessas, cerca de 400 mil faleceram por
homicídios. Tanto no mundo como aqui no país, os óbitos infli-
gidos por outros ou auto-infligidos constituem sério problema
social e têm intensas repercussões na saúde pessoal e coletiva.

Apesar de todas as razões citadas, a inclusão da violência na
pauta do setor saúde vem ocorrendo muito lentamente. A pri-
meira forma de introdução do tema, aquela à qual se refere
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William Forge, vem se dando, secularmente, dentro da própria
lógica biomédica no atendimento pontual e específico das le-
sões, traumas e mortes. Essas categorias são tradicionalmente
contempladas na Classificação Internacional das Doenças (CID)
com a denominação ‘causas externas’. O conceito de mortalida-
de por causas externas sempre incluiu os homicídios, os sui-
cídios e os acidentes; e o de morbidade, as lesões, os envenena-
mentos, os ferimentos, as fraturas, as queimaduras e intoxica-
ções por agressões interpessoais e coletivas.

A sensibilização em relação ao tema como pauta para ação
de saúde se iniciou pioneiramente com o problema das violên-
cias contra crianças. Embora existam alguns documentos histó-
ricos que mostram, desde a Antiguidade, uma preocupação da
sociedade em regular a subministração de castigos e maus-
tratos na infância, os primeiros textos que vinculam esse tipo de
violência com a saúde, procedem dos levantamentos de Tardieu
em 1880 (Assis, 1994).

Nos anos 60, por meio de textos e debates, os profissionais
de saúde começaram a fazer denúncias sistemáticas sobre as vá-
rias modalidades de violência contra crianças e adolescentes e
sua influência negativa para o crescimento e o desenvolvimento
das vítimas. Uma década depois que os pediatras Kempe e co-
laboradores (1962) cunhassem a expressão “síndrome do bebê
espancado”, vários profissionais passaram a reconhecer e a di-
agnosticar esse tipo de agravo como um problema de saúde.
Programas de prevenção primária e secundária e intervenções,
principalmente, nas dinâmicas familiares responsáveis pela maio-
ria das agressões, negligências e abusos psicológicos, se instituí-
ram na pauta de serviços de instituições públicas, privadas e
organizações não-governamentais (ONGs).

VIOLÊNCIA E SAÚDE-Minayo-MIOLO.pmd 31/5/2010, 18:0747



 48 ]

Diferentemente da militância que brotou da corporação
médica na última metade do século XX, denunciando e buscan-
do solução contra os abusos que vitimam crianças e adolescen-
tes, a introdução da violência contra a mulher na agenda da área
da saúde ocorreu pelo protagonismo do movimento feminista.
Com uma estratégia voltada para criar consciência de gênero
nos mais diferentes ambientes e instituições, esse movimento
pressionou e continua a pressionar o setor saúde para que atue
ativamente e dê respostas concretas não apenas para o trata-
mento das lesões e traumas provenientes da violência, mas para
agir nas causas, por meio de uma pauta positiva de ações.

Foram endereçados à área da saúde os mais diferentes pro-
blemas que afetam a vida e a integridade das mulheres, como
agressões conjugais, mutilações, abusos sexuais, físicos e psico-
lógicos, homicídios e uma série de sintomas físicos e psicosso-
máticos associados à violência de gênero. A força do feminismo
na abordagem do diagnóstico situacional e nas propostas de
ação, relativas a gênero, aparece claramente nos documentos dos
organismos internacionais do setor saúde, como o que apresen-
ta as conclusões da Conferência sobre Violência e Saúde realiza-
da pela Organização Pan-Americana da Saúde em Washington
em 1994 (Opas, 1994).

O tema dos maus-tratos contra idosos foi pela primeira vez
nomeado em um periódico inglês em 1975, por meio da cate-
goria “espancamento de avós” (Baker, 1975; Burston, 1975). Mais
recentemente o assunto vai tendo relevância na bibliografia
internacional, nacional e nas práticas de proteção, prevenção e
atenção. Na área da saúde, os estudos e ações são ainda muito
tímidos, mesmo na literatura de países onde tradicionalmente
existe forte tradição de pesquisa.
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Em toda a sociedade ocidental, e mais particularmente no
Brasil, é na década de 1980 que o tema da violência entra com
mais vigor na agenda de debates políticos e sociais e no campo
programático da saúde. Oficialmente, somente a partir da déca-
da de 1990, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a
OMS começaram a falar especificamente de violência (e não
apenas, causas externas), congregando as várias discussões (sem-
pre dispersas e com pouca legitimidade institucional) que vinham
ocorrendo nos diferentes âmbitos e em alguns países.

Em 1994, a Opas convocou os ministros de Saúde das
Américas, pesquisadores e especialistas, para uma conferência
sobre o tema. Nos documentos preparatórios e no documento
final do evento, estão incluídos os aspectos tradicionais que sem-
pre marcaram a atuação do setor e várias outras problemáticas
que, pela primeira vez, foram incluídas na pauta, de forma orgâ-
nica. Os participantes da Conferência entenderam que a transi-
ção epidemiológica dos países da região apresentava uma ques-
tão antiga com novas cores e era preciso defini-la na sua especi-
ficidade histórica e mapeá-la, para que fosse tratada com as dis-
tinções próprias do setor e nos aspectos da intersetorialidade.

A violência, pelo número de vítimas e pela magnitude de
seqüelas orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um
caráter endêmico e se converteu num problema de saúde
pública em muitos países (...). O setor saúde constitui a en-
cruzilhada para onde convergem todos os corolários da vio-
lência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre os servi-
ços de urgência, atenção especializada, reabilitação física, psi-
cológica e assistência social. (Opas, 1994: 3)

Em 2002, a OMS produziu um Relatório Mundial (2002) em
que o termo ‘causas externas’, que tradicionalmente englobava
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‘acidentes e violências’ e era usado para categorizar o tema na
Classificação Internacional das Doenças, foi substituído pela ex-
pressão ‘violência e saúde’. Neste documento, a OMS não trata
do conceito de ‘acidentes’ por considerar que neles não está pre-
sente a ‘intencionalidade’, termo que determina a concepção de
violência e dos atos violentos.

Em 1997, a OMS já havia realizado uma Assembléia Mundial
com ministros de Saúde de todos os países-membros da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), em que esse assunto fazia
parte dos temas relevantes. E, em suas recomendações para a
região das Américas, a redução da violência já entrara como
uma das cinco primeiras prioridades. No documento de 2002,
porém, aprofunda todos os aspectos desse último fenômeno,
deixando clara para todo o setor saúde a opção de adotá-lo em
sua pauta de ação, merecendo definições, categorizações, pro-
blematizações e encaminhamentos. Análises minuciosas (embo-
ra de caráter aglomerado) foram apresentadas e no relatório há
uma série de recomendações para todo o setor.

Uma das recomendações foi que cada país fizesse seu pró-
prio diagnóstico e plano de ação. Atendendo a esse chamado,
em 2005, o Ministério da Saúde, junto com a representação bra-
sileira da Opas e do Centro Latino-Americano de Estudos de
Violência e Saúde Jorge Careli (Claves-Fiocruz), produziram e
divulgaram um relatório, seguindo mais ou menos a linha do
texto internacional, denominado “Impacto da violência na saú-
de dos brasileiros” (Brasil, 2005b). Além disso, o Ministério da
Saúde do Brasil está implantando um plano de ação como será
visto adiante. É preciso que neste contexto fique clara a idéia de
que o setor saúde quando assume a violência como um dos
mais importantes agravos à saúde da população mundial o faz

VIOLÊNCIA E SAÚDE-Minayo-MIOLO.pmd 31/5/2010, 18:0750



 51[

num tom diferente da lógica com que trabalham os cientistas
políticos e as forças de segurança pública. A saúde pública está
preocupada com as vítimas e não com a repressão, não no sen-
tido de inocentar ninguém, mas de atuar na promoção da vida e
da qualidade de vida.
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