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O reconhecimento do problema da violência pela área da
saúde no Brasil vem se fazendo de forma fragmentada, lenta,
intermitente, mas progressiva. Primeiramente trouxeram o pro-
blema ao debate, pediatras, epidemiologistas e psiquiatras. Os
primeiros, seguindo as trilhas de Kempe e colaboladores, como
já foi mencionado; os segundos, produzindo importantes estu-
dos de magnitude e evidenciando tendências; os últimos, anali-
sando as relações das agressões com as enfermidades mentais,
com ênfase em estudos sobre suicídio. Seus trabalhos se iniciam
nos anos 70, mas o incremento maior da contribuição científica
da área sobre o tema vem ocorrendo a partir dos anos 80 até o
momento presente. O aporte dos estudiosos da área da saúde
na produção científica sobre violência, nos últimos 25 anos, cres-
ceu 90% em relação a tudo que se tem registrado em qualquer
período histórico anterior (Minayo, 1990; Minayo & Souza, 2003).

Do ponto de vista da atuação, alguns pediatras iniciaram ati-
vidades assistenciais e de prevenção nos hospitais em que traba-
lhavam e algumas ONGs foram construídas por eles, com o
propósito de tratar de temáticas peculiares, dentro de propostas
que incluíam e também, ultrapassavam os marcos tradicionais
do setor saúde. Assinalo, como relevante, o pioneirismo das ati-
vidades dos Centros Regionais de Atenção aos Maus-Tratos na
Infância (Crami), em São Paulo; da Associação Brasileira Multi-
profissional de Proteção à Infância e à Adolescência (Abrapia)
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no Rio de Janeiro e da Associação Brasileira de Prevenção aos
Abusos e Negligências na Infância (ABNAPI), em Minas Gerais.
Esses exemplos surgidos nos anos 80 e que se somam hoje a um
sem-número de iniciativas, foram fundamentais no processo de
legitimação do tema na sociedade e no setor saúde.

No âmbito da proteção à infância, profissionais comprome-
tidos com a saúde e com o desenvolvimento integral das crian-
ças e adolescentes participaram ativamente de um forte movi-
mento em prol da cidadania desse grupo, o que redundou na
criação do Estatuto da Criança e da Adolescência (ECA) pro-
mulgado em 1990. Hoje existe um número bastante grande de
programas e iniciativas da sociedade e do Estado que focalizam
o problema. Um documento importantíssimo da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça com
caráter intersetorial e, portanto, contando com a contribuição
do Ministério da Saúde e de profissionais da área, é o Plano
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil
de 2002. Nesse plano, não só foi feito um diagnóstico da situa-
ção, como se criaram condições para defesa de direitos das cri-
anças e adolescentes vítimas e de responsabilização dos pais e
cuidadores responsáveis, de normas de atendimento e de pre-
venção. Construíram-se, também, indicadores para monitora-
mento e comprovação da efetividade da ação nacional.

A participação do movimento de mulheres brasileiras, na in-
trodução da violência de gênero na pauta do setor saúde no
Brasil, teve uma expressão fundamental na construção do Pro-
grama de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), pro-
mulgado em 1983. O programa incorpora de forma clara a
pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, cuja reflexão sobre
a violência de gênero tem lugar de destaque. O PAISM leva em
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conta a relevância do tema da violência e oficializa um tipo de
olhar específico para o problema em todo o serviço público. É
importante acrescentar que o lançamento, em 2004, da Política
Nacional de Direitos Sexuais e de Direitos Reprodutivos e um
plano de ação que contempla o período de 2004 a 2007, apro-
funda as proposições do PAISM. De acordo com os princípios
e diretrizes dessa política e do plano de ação, o Ministério da
Saúde estabeleceu como meta aumentar o número dos serviços
de atenção às mulheres e às adolescentes em situação de violên-
cia nos municípios pólos de microrregiões, apoiando-se na or-
ganização de redes integradas.

A promulgação do Estatuto do Idoso pela Secretaria Espe-
cial de Direitos Humanos, em 2003, trouxe o tema da violência
contra esse grupo etário como pauta das políticas sociais. Em
2005 foi oficializado um plano de ação intersetorial de enfrenta-
mento da violência contra a pessoa idosa. Ao setor saúde cabe
realizar ações de promoção, de prevenção de agravos, de aten-
dimento às várias formas de violência e de normalização das
casas e clínicas de longa permanência.

Já na metade dos anos 90, muitas secretarias de saúde muni-
cipais, em articulação com organizações da sociedade civil, havi-
am criado estratégias e serviços de prevenção e de assistência às
conseqüências da violência. Tais iniciativas se multiplicaram des-
de então, geralmente, congregando instituições públicas, ONGs
e institutos ou grupos de pesquisa.

Em 1998, o Conasems (Conselho Nacional dos Secretários
Municipais de Saúde), com a assessoria do Claves, instituiu um
plano de ação de prevenção da violência contra crianças e ado-
lescentes, em parceria com a Unicef  e a Unesco, incluindo orien-
tações gerais para o conjunto dos municípios. Nos últimos
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quatro anos, essa organização passou, também, a fazer parte,
como âncora, da Rede Gandhi, instituição que se dedica ao tema
da não-violência e da cultura da paz. Incontáveis municípios ade-
riram à Rede, individualmente, pautando ações e adequando a
estrutura dos serviços para a promoção da cidadania e preven-
ção da violência nos mais diferentes níveis: familiar, comunitária,
social e, também, atuando em relação às violências produzidas
pelas próprias instituições e profissionais de saúde.

Ainda em 1998, o Ministério da Saúde instituiu um grupo de
trabalho para assessorá-lo na formulação de uma Política Naci-
onal de Redução de Acidentes e Violências. Em maio de 2001,
culminando o longo processo de reflexão, foi promulgada uma
portaria do Ministério da Saúde, oficializando o documento de
definição da política, com desdobramentos em todas as áreas
de atenção à saúde, informação em saúde, bem como nas linhas de
prevenção (Brasil, 2001). E, recentemente, em 2005, foi tam-
bém promulgado um plano de ação setorial. Desses dois últi-
mos dispositivos falarei mais detalhadamente. Essa e as outras
iniciativas dos órgãos públicos foram todas pressionadas ou ar-
ticuladas por movimentos sociais, internacionais, por intelectuais
e por técnicos e profissionais do setor, que passaram a não só
evidenciar a magnitude do problema como a propor estratégi-
as, em diferentes níveis, para reduzi-lo ou superá-lo.

O documento da Política Nacional de Redução de Acidentes
e Violência, aprovado por portaria do Ministro da Saúde em
maio de 2001, em primeiro lugar trata o tema em pauta como
um problema social e histórico, e o situa nos marcos da promo-
ção da saúde e da qualidade de vida. É nesse mesmo sentido
que define o conceito de ‘violência’ e o distingue de ‘acidentes’,
(uma vez que tradicionalmente esses dois termos vêm juntos na
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CID sobre causas externas). A seguir faz um diagnóstico geral
do problema, das formas como ele afeta o setor saúde e como
esse próprio setor, por ser parte da sociedade em que a violên-
cia está configurada, também a gera e a reproduz. Analisa as
fontes de informação e documentação oficial existente, sua im-
portância e suas deficiências (Brasil, 2001).

O diagnóstico situacional, embora referencie dados aglome-
rados que dizem respeito ao país como um todo, apresenta de-
talhadamente as várias manifestações do problema (agressão fí-
sica, abuso sexual, violência psicológica, omissões, violência in-
terpessoal, institucional, social, no trabalho, política, estrutural,
cultural, criminal e de resistência). Também distingue as formas
diferenciadas com que a violência incide em homens e mulheres
e nas diversas faixas etárias. Analisando esse texto oficial, obser-
va-se um processo crescente de tomada de consciência sobre o
problema, deixando aberturas para novas inserções. Por exem-
plo, quando foi escrito, programas ministeriais que levassem em
conta as violências e discriminações por raça/etnia/cor e opção
sexual (a não ser no tema específico da Aids) e que apresentas-
sem necessidades especiais eram quase inexistentes. Desta for-
ma, a Política Nacional embora não trate esses assuntos, abre
espaço para a sua inclusão.

O documento em pauta descreve e analisa também as várias
leis, portarias, normas e dispositivos setoriais e intersetoriais que
fazem interface e interagem com as informações do setor saúde
e sua prática, como é o caso, em termos de legislação, do Códi-
go Nacional do Trânsito promulgado em 1997. Quanto aos
dispositivos, o texto trata da Declaração de Óbitos, do Boletim
de Ocorrência Policial, do Boletim de Registro de Acidentes de
Trânsito; da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
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E sobre os dados existentes, refere-se ao Sistema de Informa-
ções sobre Mortalidade (SIM), ao Sistema de Informações Hos-
pitalares (SIH) e ao Sistema Nacional de Informações Tóxico-
Farmacológicas (Sinitox) do SUS. O texto apresenta, como cons-
tatação, que inexiste um sistema nacional que sistematize e analise
os acidentes de trânsito. O mesmo ocorre com as informações
da área de segurança pública. Comenta que as CAT, por sua vez,
são insuficientes, pois apenas informam os dados dos acidentes
e violências nos locais de trabalho para os empregados que pos-
suem carteira assinada. Essa deficiência tem um impacto muito
forte, tanto na sistematização de dados como na oferta de servi-
ços à população, pois mais da metade dos ocupados no Brasil,
atualmente, está na informalidade, o que se acirrou com a rees-
truturação produtiva.

Os princípios que fundamentam o documento de Políticas
são os mesmos que orientam o SUS: 1) saúde como direito
fundamental e como requisito para desenvolvimento social e
econômico; 2) direito ao respeito à vida como valor ético;
3) promoção da saúde como fundamento de qualquer ação para
redução das violências e acidentes. Esses princípios fundamen-
tam os planos a serem construídos nos níveis nacional, estadual e
municipal.

As diretrizes condizentes com os princípios assim se resu-
mem: 1) promoção da adoção de comportamentos e ambien-
tes seguros e saudáveis; 2) monitoramento da ocorrência de aci-
dentes e violências; 3) sistematização, ampliação e consolidação
do atendimento pré-hospitalar; 4) incremento de uma forma de
assistência multiprofissional às vítimas de violência e acidentes;
5) estruturação e consolidação dos serviços de recuperação e
reabilitação; 6) investimento na capacitação de recursos huma-
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nos, em estudos e em pesquisas específicas, sobretudo nos as-
suntos que possam iluminar as práticas nos três níveis, principal-
mente, o local.

No documento também distribuem-se responsabilidades insti-
tucionais, tendo como critério a articulação intersetorial nos âmbitos
dos governos federal, estaduais e municipais, e com a sociedade
civil, nas áreas de desenvolvimento urbano, justiça e segurança, tra-
balho, emprego e previdência social, transportes e ciência e tecnolo-
gia. Cita-se, especificamente, o papel das universidades, afirmando
que elas não podem ficar alheias a este problema que hoje afeta
profundamente a sociedade brasileira. Propõe-se, para isso, que pro-
movam formação de recursos humanos para lidar com as questões
específicas de violência e atuem em pesquisas de caráter estratégico
para que haja impacto positivo sobre os problemas tratados, a par-
tir de diagnósticos cientificamente informados.

Por fim, o documento em discussão dedica um capítulo ao
tema do acompanhamento e da avaliação como uma forma de
atuar na implantação e na implementação monitorada da políti-
ca pública, sobretudo pelo fato de a violência ser um tema rela-
tivamente novo no setor saúde. Esse monitoramento necessita
ser encarado de forma muito diferente do que é tradicional nos
processos de vigilância epidemiológica convencional. A violên-
cia não é uma doença e nem uma epidemia. Como fenômeno
social, os indicadores de prevenção e de êxito precisam ser deli-
neados com parâmetros de inclusão social (ressaltando a impor-
tância da inclusão dos cidadãos também nos benefícios do setor
saúde) e de promoção da cidadania. Sabiamente, o texto fala da
necessidade de desenvolvimento de parâmetros, critérios e me-
todologias específicas, acompanhamento das experiências e ava-
liação periódica.
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É preciso ressaltar que o texto que apresenta a Política foi
escrito por uma equipe de especialistas de várias áreas (seguindo
o critério de que a violência é um problema complexo e qual-
quer atuação precisa ser desempenhada de forma intersetorial),
junto com técnicos do Ministério da Saúde. Antes de ser pro-
mulgado, seu conteúdo passou por um abrangente seminário
nacional com estudiosos, profissionais que atuam nos vários ti-
pos e níveis de atendimento na área de saúde e membros da
sociedade civil. Por isso, configura uma produção coletiva. De-
pois desse processo, o documento foi encaminhado à Comis-
são Tripartite e aprovado por essa instância do SUS que reúne
os mais importantes representantes do Ministério da Saúde, os
residentes do Conass (Conselho Nacional dos Secretários Esta-
duais de Saúde) e do Conasems. Em abril de 2001, o Conselho
Nacional de Saúde confirmou o parecer da Tripartite e, em maio,
o texto foi aprovado oficialmente por meio da Portaria
MS/GM n. 737 de 16/5/2001, publicada no Diário Oficial
n. 96, seção 1e, de 18/5/2001.

A partir do momento em que o Ministério da Saúde pro-
mulgou a portaria que oficializa sua filosofia, suas diretrizes e sua
linha de atuação foi organizada, em seu âmbito, uma Área Téc-
nica para Acidentes e Violências., cujo objetivo tem sido mobili-
zar, articular e pactuar ações integradas intra e intersetoriais,
orientando parcerias técnicas, institucionais e financeiras para a
estruturação de uma rede nacional de enfrentamento da questão.
Foi construído um programa de Redução de Morbi-mortalida-
de por Acidentes de Trânsito com recursos do DPVAT (seguro
de danos pessoais causados por veículos automotores de vias
terrestres). Vêm sendo incentivadas várias ações locais em esta-
dos e municípios, dentre elas, a de implantação de um progra-
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ma específico para coleta de dados, incluindo variáveis que não
vinham sendo levadas em conta nos sistemas tradicionais. E tam-
bém realizaram-se seminários macrorregionais sobre violência
urbana e saúde pública em parceria com o Ministério da Saúde,
com o Conselho Nacional de Saúde e com Congresso Nacio-
nal, em 2002.

Um dos passos mais importantes, no entanto, foi a formula-
ção do Plano de Ação, iniciado em 2003, e implantado e im-
plementado em 2005 (Brasil, 2005a). O processo de sua construção
envolveu muitos atores governamentais e não-governamentais.
Esse Plano, oficializado pela Portaria 936 do Ministério da
Saúde, de 18/5/2004, dispõe sobre a estruturação da Rede
Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e a
Implantação e Implementação de Núcleos de Prevenção à
Violência em Estados e Municípios. Para a formulação desse
instrumento, inicialmente, realizou-se um diagnóstico, em que foi
utilizado um indicador composto, por meio do qual o Ministério
da Saúde estabeleceu um ranking dos municípios com mais de
100.000 habitantes em que a situação de violência (configurada
por taxas de mortalidade por homicídios, acidentes de trânsito e
suicídio) fosse mais dramática.

Por contar com parcos recursos orçamentários para a execu-
ção do plano, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério
da Saúde, responsável pelo programa de redução de acidentes e
violências está localizado, contemplou: 1) os quarenta primeiros
da lista; 2) os municípios onde vinham sendo desenvolvidas ações
do Programa de Ação Integrada de Enfrentamento da Violência
Sexual Infanto-juvenil no Território Nacional (Pair); 3) os muni-
cípios de fronteira, onde se realizavam ações integrais de pre-
venção da violência e promoção da saúde e 4) estados com
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mais de um município selecionado pelos critérios anteriormen-
te. Todos contam com fundos para a criação de Núcleos de
atuação, de formação de recursos humanos e de desenvolvi-
mento de pesquisas, tendo seu funcionamento orientado por
diretrizes do documento da Política Nacional de Redução de
Acidentes e Violências.

A configuração dessas iniciativas ocorreu durante o ano de
2005 e vem se implementando em 2006. Foram criados tam-
bém, como parte do Plano, Núcleos em universidades das dis-
tintas regiões do país, com missões diversas, de acordo com
suas competências e com uma encomenda específica do Minis-
tério da Saúde para cada uma: criação de redes, apoio na for-
mação de recursos humanos, desenvolvimento de pesquisas,
monitoramento da implantação de ações em municípios e ava-
liação de ações de redução. Essa iniciativa está hoje, pois, em
processo de implantação e implementação e, certamente, serão
necessários pelo menos dois a três anos para que as atividades
apresentem resultados.

É preciso assinalar também que, a partir de 2004, começa-
ram a ser publicados editais específicos da Secretaria de Ciência
e Tecnologia do Ministério da Saúde, em convênio com o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), visando a produzir pesquisas estratégias sobre a pro-
blemática. Precedido de um seminário que reuniu especialistas
de todo o país, para estabelecer prioridades, os temas propos-
tos para investigação corresponderam às amplas necessidades
de conhecimento nacional e local, sendo que os resultados dessa
inflexão sobre o tema, deverão ser conhecidos ao final de 2006,
pois o edital selecionou os primeiros projetos para serem reali-
zados em dois anos, 2005-2006.
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Em resumo, no período de 2001 a 2006, o Ministério da
Saúde apresentou importante evolução na legitimação da Política
Nacional de Redução da Morbi-mortalidade por Acidentes e
Violências. Além dos documentos que são estruturantes da ação
ministerial e do SUS, outros foram elaborados e oficializados,
buscando-se a integração no tema nas ações rotineiras do setor:
1) Portaria 1.968/2001 que trata da notificação obrigatória pelos
profissionais de saúde das situações de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra crianças e adolescentes; 1) Portaria 1.969/2001,
que dispõe sobre o registro e o preenchimento da Autorização de
Internação Hospitalar (AIH) nos casos de atendimento das causas
externas; 3) as Portarias SAS/MS 969 e 970/2002 que disponibi-
lizam uma nova ficha de registro de entrada de pacientes no SUS,
com a intenção de captar, com melhor qualidade, aqueles advin-
dos dos acidentes e violências; assim como o Sistema de Infor-
mações em Saúde para Acidentes e Violências (Sisav).

Outros avanços podem ser observados a partir do ano
2001 também na área de Saúde Mental, que passou a discutir a
inserção do atendimento às mulheres, crianças e adolescentes
em situação de violência nos Centros de Apoio Psicossocial
(Caps); no campo da Saúde do Adolescente e do Jovem, apoi-
ando atividades de protagonismo juvenil como prevenção das
violências; na área de Saúde do Idoso e do Portador de Defi-
ciência que recém-começa a inserir a temática da violência em
suas linhas de atuação. Em 2004, a Portaria GM/MS n. 2.406
disseminou a notificação compulsória da violência contra a
mulher, de acordo com a Lei 10.778/2003 que estabelece essa
forma de registro, Em 2005, o Ministério da Saúde lançou
várias normas técnicas como as que tratam sobre atendimento
aos agravos decorrentes da violência sexual; sobre a anticon-
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cepção de emergência nos casos de violência sexual contra
mulheres e adolescentes e sobre a atenção humanizada às situ-
ações da interrupção da gravidez prevista em lei. Mais recente-
mente em 2006, lançou a ‘matriz pedagógica’ para formação
de Redes de Atenção Integral para Mulheres e Adolescentes
em situação de violência doméstica e sexual.

Todos os passos citados são importantes para a legitimação
da política do setor, embora não sejam suficientes, pois podem
redundar apenas em formas institucionalizadas de tratar o pro-
blema, confinando-o nos tentáculos da burocracia, em lugar de
torná-lo uma questão de debate público. Essa nota é fundamen-
tal, principalmente porque os recursos adscritos para realização
do Plano Nacional de Redução de Acidentes e Violência são
irrisórios.

É relevante dizer que existe um grande número de experiên-
cias de prevenção da violência ocorrendo em todo o país. Algu-
mas são intersetoriais, articulam ações do Estado e da sociedade
civil e contam com o apoio das universidades. Apenas como
exemplo, algumas intervenções intersetoriais, em que a cidada-
nia e o cuidado com os jovens são os focos, já mostram impac-
to na diminuição das taxas de homicídio em nível local, como é
o caso das experiências em Diadema, São Paulo, e em Belo
Horizonte. No âmbito dos acidentes e violências no trânsito que
matam quase 30.000 brasileiros por ano, as atividades com múl-
tiplos focos e parceiros também evidenciam resultados positi-
vos em alguns municípios, como é o caso de Recife, Curitiba,
São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia e Brasília.
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