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Editorial

Violência – prevenção e controle no Brasil

As causas externas – acidentes e violências – vêm-se apresentando, principalmente nos anos mais recentes, 
entre os principais problemas de Saúde Pública em nosso País, seja por sua magnitude, pelos custos que 
representam para a sociedade e pelos impactos sociais e psicológicos nas vidas dos indivíduos e das famí-

lias. Atualmente, esses agravos correspondem à terceira causa de óbito na população brasileira, após as doenças 
do aparelho circulatório e neoplasias. Constituem, ademais, a primeira causa de óbito na faixa etária de 1 a 44 
anos, em ambos os sexos.

O presente número da Epidemiologia e Serviços de Saúde dedica-se à magnitude da mortalidade por causas 
externas, particularmente dos homicídios e das mortes provocadas pelo trânsito, apresentando uma síntese das 
iniciativas em curso na área de prevenção das violências e promoção da saúde pelo Ministério da Saúde, Estados 
e Municípios brasileiros.

Soares Filho e colaboradores 1 mostram os resultados de uma análise da mortalidade por homicídios no Brasil, 
no ano de 2003, e a tendência de suas taxas entre os anos de 1980 a 2003. Em 2004, ocorreram 49.808 mortes 
por homicídios no País, correspondendo a uma taxa de mortalidade de 28 óbitos por 100 mil habitantes. O estudo 
destaca o rápido crescimento do risco de morte provocado pelas armas de fogo na população jovem e de adultos 
jovens, assim como os diferenciais regionais, de gênero, raça/cor e nível socioeconômico.

Souza e colaboradores 2 apresentam os resultados de uma análise do comportamento da mortalidade decorrente 
de lesões provocadas pelo trânsito e sua tendência entre os anos de 1980 a 2003 – 33.182 mortes causadas pelo 
trânsito e um risco de morrer de 19 óbitos por 100 mil habitantes. São dados que indicam uma tendência de cres-
cimento das taxas de morte no período analisado, bem como de redução dos atropelamentos a partir de 1998.

Esses dois artigos demonstram uma mudança no perfil de mortalidade por causas externas desde a década de 
80, quando os acidentes de trânsito assumiam maior importância em magnitude. Na década de 90, a obrigatorie-
dade do uso de cinto de segurança, a melhoria do sistema de atendimento pré e intra-hospitalar e a introdução 
do Código de Trânsito Brasileiro – este de 1998 – foram alguns dos fatores reconhecidos para o declínio obser-
vado na mortalidade, principalmente entre ocupantes de veículos motorizados – exceto motocicletas. Entre os 
acidentes de trânsito, permanecem como principal desafio os atropelamentos e os acidentes de motocicleta. Ao 
contrário, as agressões apresentaram uma tendência crescente, desde o início dos anos 90, cuja reversão veio 
a acontecer no ano de 2004, muito provavelmente em decorrência do Estatuto do Desarmamento implantado a 
partir do final de 2003.

Malta e colaboradores 3 evidenciam como o Ministério da Saúde tem inserido a temática da prevenção da vio-
lência na agenda do Sistema Único de Saúde (SUS) e como tem logrado uma articulação intra-setorial, por meio 
da mobilização das diferentes áreas de sua organização interna, e com setores de outros Ministérios, Estados e 
Municípios, instituições acadêmicas e organizações não governamentais (ONG). O artigo revela o processo de 
implantação da Política de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências e a estruturação das ações 
voltadas para vigilância, pesquisa e avaliação, assistência às populações em situação de risco e às vítimas da vio-
lência; formação dos profissionais de saúde e prevenção de violência, além da estruturação da Rede Nacional de 
Núcleos de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde. Atualmente, são cerca de 70 os núcleos vinculados às 
Secretarias de Estado e Municipais de Saúde, além de instituições acadêmicas e ONG integrantes da Rede.

Souza e colaboradores 4 apresentam os resultados de uma avaliação realizada pelo Centro Latino Americano 
de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, unidade da 
Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde (Claves/ENSP/Fiocruz/MS), sobre cinco experiências-piloto 
apoiadas pelo Ministério da Saúde, parte das ações de implementação do projeto de redução da morbimortalidade 
no trânsito. O estudo mostra os principais obstáculos e fatores facilitadores vivenciados pelas capitais avaliadas, 
no desenvolvimento das suas experiências.

Como último artigo desta edição, Silva e colaboradores 5 apresentam um dos produtos do I Seminário Nacional 
de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, de setembro de 2005: a Agenda de Vigilância, 
Prevenção e Controle dos Acidentes e Violências. A Agenda organiza-se em quatro eixos: o da estruturação de 
um sistema de vigilância das violências e acidentes no País; o eixo da gestão, para estruturação da área nas três 



esferas de governo e para formação de recursos humanos; o eixo da intervenção, para desenvolvimento de ações 
intersetoriais de prevenção da violência e promoção da saúde; e, por fim, o eixo da avaliação e pesquisa, para a 
avaliação da efetividade das intervenções e a construção de evidência no campo das ações de vigilância, prevenção 
e promoção da saúde que se proponham à redução da violência.

É importante ressaltar outras iniciativas do Ministério no campo da redução da violência, no sentido da implan-
tação da Agenda. Entre elas destacam-se: (I) a Política Nacional de Atenção às Urgências,6 publicada em 2003, 
que contempla a parte assistencial do plano de enfrentamento das causas externas e busca o aprimoramento e 
expansão dos atendimentos pré, intra, e pós-hospitalares para vítimas de violências – o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), componente pré-hospitalar dessa política, por exemplo, conta com uma cobertura de 
mais de 80 milhões de brasileiros, em centenas de Municípios; (II) a Política Nacional de Promoção da Saúde,7 
publicada em 2006, que reúne, entre suas missões prioritárias, a redução da morbimortalidade por lesões pro-
vocadas pelo trânsito, a prevenção da violência e o estímulo à cultura da paz; (III) e a estruturação da Vigilância 
de Violências e Acidentes (VIVA), com os seus dois componentes – a notificação da violência contra mulheres, 
crianças e adolescentes e idosos; e o levantamento do perfil da violência atendida nas urgências hospitalares em 
39 Municípios sentinelas distribuídos por todas as Regiões do País.

Finalmente, parcerias intersetoriais têm-se consolidado entre o Ministério da Saúde, da Ciência & Tecnologia, 
das Cidades e da Justiça, a Secretaria dos Direitos Humanos e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS). Recursos financeiros têm sido investidos em apoio aos Municípios e Estados para 
o desenvolvimento de intervenções na área de prevenção da violência. O Estatuto do Desarmamento (2003) e o 
Código de Trânsito Brasileiro (1998) foram responsáveis por diminuições de, respectivamente, três mil e cinco 
mil mortes, em valores aproximados, desde sua implementação. Apesar dos exemplos bem-sucedidos, ainda é 
necessário avançar na implantação de políticas públicas que contribuam para a alocação de mais recursos nessa 
área, otimizando a integração das ações e a melhor conscientização da população quanto à necessidade de cons-
tituir ambientes e comportamentos mais seguros e saudáveis.

Fabiano Geraldo Pimenta Junior
Secretário de Vigilância em Saúde
Editor Geral
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Resumo
Este artigo analisou a mortalidade por homicídios no Brasil em 2003 e sua tendência de 1980 a 2003. Utilizaram-se 

os óbitos captados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Para a análise de tendência, utilizaram-se taxas 
padronizadas, adotando-se como referência a população brasileira no ano 2000. Em 2003, ocorreram 49.808 óbitos no 
Brasil – 28 óbitos por 100 mil habitantes. Houve diferencial no risco de mortalidade segundo raça/cor e condição social 
– escolaridade. Indivíduos negros (pretos e pardos) associaram-se a pior condição social e a maior risco de homicídio, 
comparados aos brancos. A taxa padronizada de mortalidade por arma de fogo cresceu no Brasil, de 1980 a 2003, quase 
quintuplicando entre homens de 15 a 29 anos de idade. Os resultados ilustram a utilização de sistemas de informações para 
a produção de resultados que subsidiem ações e políticas públicas de prevenção e controle desses eventos.

Palavras-chave: homicídio; raça; mortalidade; sistemas de informação.

Summary
This paper analyzed homicide mortality in Brazil in 2003 and its trend from 1980 to 2003. Data from the National 

Mortality Information System (SIM) were used. Standardized mortality rates were utilized for the mortality trend 
analysis, based on the 2000 population in Brazil. There were 49,808 deaths in 2003 – 28 deaths per 100 thousand 
inhabitants. There was a differential mortality according to race/color and social condition – educational level. Black 
victims were more likely to present lower social condition and higher homicide rates, compared to whites. Standardized 
firearm homicide rates increased between 1980 and 2003 with almost five fold higher rates in the age group of 15 to 29 
years. These results show the importance of information systems to help produce evidence based strategies and public 
policies aimed to curb these events.

Key words: homicide; race; mortality; information systems.
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Introdução

A Organização Mundial da Saúde estima que, apro-
ximadamente, 1,6 milhões de pessoas morrem a cada 
ano, em decorrência da violência. Esta se encontra 
entre as principais causas de óbito na faixa etária de 
15 a 44 anos, na maioria dos países: corresponde a 
14% dos óbitos no sexo masculino e a 7% dos óbitos 
no sexo feminino.1

No Brasil, em 2003, 128.790 pessoas morreram por 
causas externas – acidentes e violência, que responde-
ram pela terceira causa de óbito na população geral, 
após doenças do aparelho circulatório e neoplasias. Os 
homicídios – violência interpessoal – referiram quase 
40% dos óbitos por causas externas, com crescimento 
nas últimas décadas, em todo o País.2

No Brasil, grande parte dos estudos sobre homicí-
dios desenvolve uma abordagem quantitativa, avaliando 
os eventos por variáveis demográficas como sexo e 
idade, em Estados ou Municípios específicos; ou em 
nível nacional, comparando-se as diferentes macror-
regiões mediante o uso do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM), sob co-gestão da Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e do Departamento 
de Informática do SUS (Datasus/MS), do Ministério da 
Saúde.3-5 Para o estudo da mortalidade por homicídios 
em nível nacional, este trabalho considerou as variáveis 
raça/cor e escolaridade, também disponíveis pelo 
Datasus/MS,6 e a análise de tendência desses eventos 
para a discriminação estatística de suas variações 
percentuais anuais ao longo do tempo.

De tal forma, utilizando-se o SIM e dados da Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o presente estudo teve como objetivos: (I) 
analisar a magnitude dos homicídios no Brasil; (II) 
descrever as características das vítimas de homicídios; 
e (III) analisar a tendência dos homicídios por arma 
de fogo no Brasil desde a década de 80.

Metodologia

Em 2003, de 128.790 óbitos por causas externas, 
49.808 foram homicídios (39%) [Classificação Estatís-
tica Internacional de Doenças e Problemas Relaciona-
dos à Saúde – Décima Revisão (CID-10), códigos X85 a 
Y09), 491 (0,4%)] decorrentes de intervenções legais 
e operações de guerra (CID-10, códigos Y35 e Y36) 
e 11.101 (9%) por intenção indeterminada (CID-10, 
códigos Y10 a Y34).7

Para a análise da magnitude e das características 
das vítimas de homicídios no País, consultaram-se os 
dados de 2003 do SIM. Utilizaram-se, para a presente 
análise, as categorias correspondentes aos homicídios 
de X85 a Y09, da CID-10; foram excluídos os eventos 
com dados ignorados.

Os homicídios foram analisados segundo sexo, raça/
cor e idade, considerando-se o local de residência das 
vítimas nas macrorregiões e em unidades da Federação 
(UF) selecionadas, no ano de 2003. No uso da variável 
raça/cor, foram consideradas as categorias branca, 
preta, parda, amarela e indígena, de acordo com a clas-
sificação do IBGE. Para a apresentação de resultados, 
as cores preta e parda foram combinadas na categoria 
negra, quando suas freqüências eram semelhantes, 
comparadas às da população branca. O risco de óbito 
por homicídio segundo raça/cor e idade (faixa etária) 
foi estratificado por escolaridade, utilizada como proxy 
de nível socioeconômico. Essa variável foi utilizada para 
o controle de viés de confundimento, já que escolarida-
de associa-se a raça/cor; e esta, a homicídio.2 A variável 
escolaridade foi dividida em duas categorias: menos de 
quatro anos de estudo (menor nível socioeconômico); 
e quatro ou mais anos de estudo (maior nível socioe-
conômico). Os dados demográficos por sexo, raça/cor, 
idade e escolaridade, aplicados nos cálculos das taxas, 
resultaram de estimativas populacionais para os anos 
de 2000 a 2003, considerando-se, como padrão, a 
população do censo de 2000.6

Foram calculadas proporções e taxas de homi-
cídios por 100.000 habitantes. Para a comparação 
das diferenças no risco de óbito segundo raça/cor, 
entre Estados e macrorregiões, foram calculadas 
taxas padronizadas e razões de taxas. A padronização 
das taxas foi feita pelo método direto, utilizando-se, 
como padrão, a população brasileira no ano 2000.6 

Adotaram-se os seguintes critérios para análise dos ho-
micídios nos Estados: cobertura do SIM de pelo menos 

Os homicídios foram analisados 
segundo sexo, raça/cor e idade, 
considerando-se o local de 
residência das vítimas nas 
macrorregiões e em unidades da 
Federação selecionadas, em 2003. 

Mortalidade por homicídios no Brasil
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80%, em comparação com as estimativas de mortali-
dade do IBGE, adotadas como padrão de referência; 
pelo menos 90% dos eventos com preenchimento da 
variável raça/cor; e pelo menos 70% dos eventos com 
preenchimento da variável escolaridade. Concedeu-se 
maior tolerância à porcentagem de dados ignorados 
para escolaridade porque essa variável apresentou 
proporção de preenchimento bem menor do que a 
variável raça/cor.2

Para a análise de tendência dos homicídios por 
arma de fogo no Brasil, utilizaram-se as categorias cor-
respondentes aos homicídios por arma de fogo do SIM 
(CID-9, código E695; e CID-10, códigos X93 a X95) e 
a população do IBGE (censos demográficos de 1991 
e 2000, contagem populacional de 1996 e estimativas 
populacionais), sendo os dados disponíveis pelo Da-
tasus/MS.6 A avaliação das tendências foi realizada em 
duas etapas: análise descritiva; e ajuste de modelos. 
A análise descritiva compreendeu o cálculo das taxas 
de mortalidade padronizada e específica, segundo 
sexo e faixa etária, para cada Estado selecionado, no 
período de 1980 a 2003, utilizando-se a população 
brasileira de 2000 para a padronização. Nessa análise, 
consideraram-se os seguintes critérios: cobertura do 
SIM maior do que 80%; e proporção de causas mal-de-
finidas de óbito menor do que 15%. Para o ajuste dos 
modelos,8 visando ao cálculo da variação percentual 
anual, utilizaram-se os dados de 11 UF que seguiram 
esses critérios – os sete Estados do Sul e Sudeste; Mato 
Grosso; Mato Grosso do Sul; Pernambuco; e o Distrito 
Federal. Analisou-se o período de 1990 a 2003, em 
razão de alterações de comportamento observadas nas 
tendências, principalmente na década de 80, período 
em que o sistema de informações também sofreu 
mudanças importantes. Para cada sexo e faixa etária, 
foram ajustados modelos lineares generalizados em 
que a variável dependente foi o número de óbitos e 
as variáveis independentes foram o tempo, em anos, 
as UF e a interação entre tempo e UF.

Resultados

Mortalidade por homicídios 
no Brasil em 2003
Os resultados apresentados a seguir referem-se aos 

49.808 homicídios. Entre as variáveis independentes 
analisadas, houve perda de informação em 0,05% dos 
casos para sexo, 2% para idade, 7% para raça/cor 

e 39% para escolaridade. Do total de homicídios, 
92% ocorreram no sexo masculino e quase 50% na 
população parda, 40% na branca, 10% na preta, 0,2% 
na indígena e 0,4% na amarela. As três faixas etárias 
com maior número de homicídios foram as de 20 a 
29 anos (40% do total), 30 a 39 anos (22%) e 15 a 
19 anos (16%). Os homens apresentaram maiores 
percentuais de homicídios na faixa etária de 15 a 59 
anos, comparados às mulheres. A proporção de óbitos 
nas faixas etárias abaixo de 15 anos e acima de 60 
anos teve maior importância relativa no sexo feminino 
do que no masculino. A arma de fogo foi o principal 
instrumento utilizado em cerca de 70% dos homicídios 
ocorridos em 2003 (Figura 1).

O risco de óbito por homicídio no Brasil em 2003 
foi de 28 por 100 mil habitantes, sendo 12 vezes maior 
entre homens (53/100 mil) do que entre mulheres 
(4/100 mil). O risco de óbito por homicídio entre 
negros foi 1,8 vezes maior do que entre brancos. As 
taxas foram de 39/100 mil entre pretos, 35/100 mil 
entre pardos e 20/100 mil entre brancos (os resultados 
das populações indígena e amarela não serão apresen-
tados, haja vista seu baixo percentual de participação 
na totalidade dos homicídios).

Os maiores riscos de óbito por homicídio foram 
observados na faixa etária de 20 a 29 anos, inde-
pendentemente de sexo ou raça/cor. Destacaram-se, 
também, os adolescentes com o segundo maior risco 
de óbito na maioria das categorias de raça/cor, em 
ambos os sexos. O sexo masculino, a partir dos 10 
anos de idade, apresentou maior risco de óbito do 
que o sexo feminino. Homens negros (pretos e par-
dos) apresentaram maiores riscos de óbito do que 
os brancos em quase todas as faixas etárias, princi-
palmente entre 10 e 59 anos (Figura 2). A partir dos 
60 anos de idade, o risco de óbito de homens negros 
diminuiu de forma importante, aproximando-se do 
risco de homens brancos. Entre as mulheres, os riscos 
de óbito foram maiores – visivelmente –, entre negras 
na faixa etária de 15 a 49 anos, comparados aos das 
brancas (Figura 3).

Na faixa etária de 15 a 59 anos, os maiores riscos de 
óbito por homicídio foram observados entre indivíduos 
com menos de quatro anos de estudo, comparados 
àqueles com quatro ou mais anos de estudo. Os riscos 
relativos do primeiro grupo em relação ao segundo 
foram de 2,3 vezes entre brancos, 1,5 vezes entre 
pardos e 1,4 vezes entre pretos.

Adauto Martins Soares Filho e colaboradores
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Figura 1 - Distribuição proporcional de homicídios segundo raça/cor e instrumento utilizado. Brasil, 2003

a) TOTAL: inclui todas as categorias de raça/cor (indígena, amarela, branca, preta e parda)

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Figura 2  -  Taxa padronizada de homicídios por 100 mil no sexo masculino, segundo raça/cor e faixa etária. 
Brasil, 2003

a) Negra: preta e parda

b) TOTAL: inclui todas as categorias de raça/cor (indígena, amarela, branca, preta e parda)

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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Mortalidade por homicídios 
nas macrorregiões brasileiras em 2003
No Brasil, aproximadamente 60% dos homicídios 

(30.841) ocorreram em Áreas Metropolitanas. Na 
análise por macrorregião, é necessário considerar a 
importante subnotificação dos óbitos para as Regiões 
Norte e Nordeste. Em 2003, a razão de óbitos infor-
mados e estimados na Região Norte ficou em 75%, e 
na Região Nordeste, em 70%. O Nordeste apresentou, 
ainda, percentual de não informados de 17% para a 
variável raça/cor.

Para ambos os sexos, pardos morreram mais por 
homicídio nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste; pela mesma causa mortis, foram os brancos 
preponderantes nas Regiões Sul e Sudeste. As maiores 
taxas de homicídios no sexo masculino foram obser-
vadas na Região Sudeste, para todas as categorias de 
raça/cor (Figura 4). Nas diferentes macrorregiões, 
o risco relativo de óbito dos negros em relação aos 
brancos variou de 1,2 na Região Sul a 3,4 na Região 
Nordeste. No sexo feminino, o maior risco de óbito 
ocorreu na Região Sul. Mulheres brancas e pretas 
apresentaram maiores riscos de óbito na Região 
Sudeste, enquanto as pardas, na Região Centro-Oeste 
(Figura 5).

Quanto às faixas etárias, o maior risco de óbito por 
homicídios no sexo masculino foi observado na Região 
Sudeste (159/100 mil), no grupo etário de 20 a 29 
anos, e o menor risco, na Região Sul (37/100 mil), 
no grupo de 40 a 49 anos de idade. No sexo feminino, 
esse risco foi maior na Região Sudeste (10/100 mil), 
no grupo de 20 a 29 anos, e menor na Região Norte 
(4/100 mil), no grupo de 40 a 49 anos de idade.

Homens e mulheres pretos de 20 a 29 anos e resi-
dentes no Sudeste apresentaram os maiores riscos de 
óbito por homicídio no Brasil: 286/100 mil e 18/100 
mil, respectivamente. Os menores riscos foram iden-
tificados no Nordeste, entre homens brancos de 15 a 
19 anos (17/100 mil) e mulheres brancas de 40 a 49 
anos de idade (2/100 mil).

Mortalidade por homicídios em unidades 
federadas brasileiras selecionadas em 2003
Entre as UF selecionadas, que satisfizeram os crité-

rios de qualidade dos dados descritos anteriormente, as 
maiores taxas de homicídios padronizadas, no ano de 
2003, foram encontradas em Pernambuco (56/100 mil) 
e no Rio de Janeiro (48/100 mil). Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul apresentaram as menores taxas, 12/100 
mil e 18/100 mil, respectivamente (Figura 6).

Figura 3  -  Taxa padronizada de homicídios por 100 mil no sexo feminino, segundo raça/cor e faixa etária. 
 Brasil, 2003

a) Negra: preta e parda

b) TOTAL: inclui todas as categorias de raça/cor (indígena, amarela, branca, preta e parda)

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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Figura 4  -  Taxa padronizada de homicídios por 100 mil no sexo masculino, segundo raça/cor e macrorregião. 
Brasil, 2003

a) Negra: preta e parda

b) TOTAL: inclui todas as categorias de raça/cor (indígena, amarela, branca, preta e parda)

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Figura 5  -  Taxa padronizada de homicídios por 100 mil no sexo feminino, segundo raça/cor e macrorregião. 
Brasil, 2003

a) Negra: preta e parda

b) TOTAL: inclui todas as categorias de raça/cor (indígena, amarela, branca, preta e parda)

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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Figura 6  -  Taxa padronizada de homicídios por 100 mil segundo raça/cor e unidades federadas selecionadas.
 Brasil, 2003

a) Negra: preta e parda

b) TOTAL: inclui todas as categorias de raça/cor (indígena, amarela, branca, preta e parda)

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

A população branca apresentou o menor risco de 
óbito por homicídio em quase todas as UF analisadas, 
exceto no Paraná, onde a população branca apresen-
tou maior risco, comparada às outras categorias de 
raça/cor. A população preta apresentou maior risco de 
óbito por homicídio em Rondônia, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. A população parda apresentou 
maiores riscos em Roraima, Amapá, Pernambuco, 
Minas Gerais e Distrito Federal. Comparando-se bran-
cos e negros quanto ao risco de óbito por homicídio, 
observou-se que no Amapá, a população negra teve um 
risco 6,5 vezes maior de morrer por homicídio do que 
a população branca; o Distrito Federal e Pernambuco 
aparecem em seguida, com os maiores riscos relativos 
para a população negra, 5,5 e 4,6 vezes o risco da 
população branca, respectivamente. O menor risco 
relativo de óbito para a população negra em relação 
à branca foi observado no Paraná. Em realidade, no 
contexto específico desse Estado, a raça/cor negra foi 
um fator de proteção para risco de óbito por homicídio 
(RR=0,72) (Figura 6).

Oito UF cumpriram os critérios de qualidade para 
análise da mortalidade por homicídio segundo esco-

laridade, na faixa etária de 15 a 59 anos. Na categoria 
de menor escolaridade (menos de quatro anos de 
estudo), observaram-se os maiores riscos de óbito por 
homicídio em todas as UF, independentemente de raça/
cor. Nesta categoria, a população branca apresentou 
as menores taxas de homicídios, à exceção do Paraná, 
como já foi ressaltado, onde a taxa de mortalidade 
entre brancos foi maior, comparada à verificada entre 
pardos e pretos (Tabela 1).

Evolução da mortalidade por 
homicídios no Brasil, de 2000 a 2003
As taxas de mortalidade por homicídio segundo 

raça/cor foram avaliadas para o período de 2000 a 
2003. O percentual de eventos não informados quanto 
à variável raça/cor variou de 7% a 8% nesse período, 
oferecendo qualidade satisfatória dos dados.

A taxa de mortalidade por homicídio na população 
brasileira aumentou 8%, de 2000 a 2003. Entre os ne-
gros, esse aumento foi de 17% no período, com taxas 
sempre maiores do que as da população branca. A 
população branca apresentou aumento de 22% nessas 
taxas, entre 2000 e 2001, e sua estabilização sobre 
esse percentual entre 2001 e 2003 (Figura 7). Esses 
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Tabela 1  -  Taxas de homicídios por 100 mil na faixa etária de 15 a 59 anos, segundo raça/cor, escolaridade e 
unidades federadas selecionadas. Brasil, 2003

Estado
Raça/cor

Menos de quatro anos de estudos Quatro ou mais anos de estudos Risco relativo 
(menos de quatro/

quatro ou mais)Óbitos Taxa bruta Taxa padronizada Óbitos Taxa bruta Taxa padronizada

RR Branca 2 25,4 32,9 9 20,6 22,6 1,46

Preta 3 81,8 75,7 1 16,4 13,0 5,84

Parda 22 76,5 76,2 42 43,8 42,2 1,80

Risco relativo a   2,30   0,57  

AP Branca 0 – – 10 15,4 13,0 –

Preta 1 18,4 18,9 1 8,2 6,1 3,09

Parda 51 105,9 120,2 104 70,7 63,5 1,89

Risco relativo a   –   0,47  

MG Branca 130 12,6 17,4 565 11,0 10,9 1,60

Preta 99 32,4 42,8 184 28,6 27,1 1,58

Parda 445 38,7 47,9 1.233 39,4 36,9 1,30

Risco relativo a   2,46   2,50  

RJ Branca 457 78,7 105,0 565 11,0 10,9 9,67

Preta 268 112,1 153,1 184 28,6 27,1 5,64

Parda 730 127,6 170,0 1.233 39,4 36,9 4,61

Risco relativo a   1,46   2,50  

SP Branca 1.017 48,5 73,2 3.830 24,9 24,9 2,94

Preta 255 99,7 167,0 759 80,3 79,0 2,12

Parda 692 57,1 79,4 2.338 51,3 48,2 1,65

Risco relativo a   2,28   3,17  

PR Branca 586 73,6 115,2 1.128 28,6 28,1 4,09

Preta 23 36,2 46,0 26 20,7 18,5 2,48

Parda 113 34,2 51,8 175 22,0 20,7 2,51

Risco relativo a   0,40   0,66  

MT Branca 54 38,8 41,8 151 25,7 25,8 1,62

Preta 22 60,1 73,5 26 40,5 37,7 1,95

Parda 144 65,5 75,0 259 45,7 43,5 1,73

Risco relativo a   1,76   1,46  

DF Branca 11 19,3 25,0 80 12,5 12,3 2,03

Preta 7 50,1 51,7 13 20,4 19,3 2,68

Parda 96 99,9 119,6 405 74,0 68,4 1,75

Risco relativo a   2,07   1,50  

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE)

a) razão taxa padronizada preta/branca
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Figura 7  -  Evolução da taxa padronizada de homicídios por 100 mil segundo raça/cor. Brasil, 2000 a 2003

resultados repetiram-se nas análises estratificadas 
por sexo. As taxas de mortalidade por homicídio no 
sexo masculino evoluíram com aumento em todas as 
faixas etárias analisadas, de 2000 a 2003. Os maiores 
aumentos nas taxas de mortalidade entre homens 
ocorreram na faixa de 20 a 29 anos de idade: 20% 
entre pretos; 18% entre pardos; e 3% entre brancos. 
No sexo feminino, as taxas apresentaram-se estáveis na 
faixa etária de 15 a 19 anos, evoluindo com aumento na 
faixa de 20 a 29 anos, para diminuir nas faixas de 30 a 
39 e 40 a 49 anos. O maior aumento na taxa de morta-
lidade entre mulheres foi observado na faixa etária de 
15 a 19 anos, entre pretas: 75%. As populações preta 
e parda, em ambos os sexos, apresentaram maiores 
riscos de óbito por homicídio quando comparadas à 
população branca, em todas as faixas etárias analisadas 
(15 a 49 anos).

As taxas de mortalidade por homicídio no sexo 
masculino evoluíram de forma diferenciada, em 
cada macrorregião. Quando se analisaram os dados 
desagregados por raça/cor, de 2000 a 2003, a taxa 
de homicídios diminuiu na Região Centro-Oeste na 
faixa etária de 40 a 49 anos (-9,9%), e na Região 
Sudeste, nas faixas etárias de 15 a 19 anos (-3,3%), 

30 a 39 anos (-3,2%) e 40 a 49 anos (-4,4%). Apesar 
de o Sudeste ser responsável pelas maiores taxas de 
homicídios nas faixas de 15 a 39 anos de idade, essa 
Região apresentou o menor crescimento de taxas, 
entre todas as macrorregiões. As maiores variações 
positivas nas taxas de homicídio foram observadas no 
Sul, nas faixas etárias de 15 a 19 anos (+27%) e 20 a 
29 anos (+27%), e no Norte, nas faixas etárias de 30 
a 39 anos (+19%) e 40 a 49 anos (+27%).

O risco de óbito entre homens pretos e pardos 
foi maior do que entre homens brancos, em todas as 
macrorregiões e faixas etárias analisadas. A Região Sul 
foi exceção, onde homens brancos nas faixas etárias 
de 20 a 49 anos apresentaram taxas de mortalidade 
por homicídio maiores do que homens pardos, em 
determinados anos.

Evolução da mortalidade por homicídios 
por arma de fogo no Brasil, de 1980 a 2003
A magnitude da mortalidade por homicídios por 

arma de fogo no Brasil recomendou uma avaliação 
de sua tendência no período de 1980 a 2003: a taxa 
de mortalidade padronizada no País cresceu durante 
todo o período analisado. No sexo masculino, ela quase 
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quintuplicou na faixa etária de 15 a 29 anos, passando 
de 17, em 1980, para 83 óbitos por 100 mil homens 
em 2003. Ainda no sexo masculino, na faixa de 30 a 
59 anos, essa taxa cresceu 2,7 vezes, passando de 15, 
em 1980, para 40 por 100 mil homens em 2003. Na 
faixa etária de 0 a 14 anos, a taxa apresentou seus 
valores mais altos no sexo masculino no início da 
década de noventa (3 a 4 por 100 mil), para declinar 
em seguida. A taxa de mortalidade também aumentou 

– significativamente – na faixa etária de 60 anos ou 
mais, a partir de 1999, atingindo valores acima de 20 
por 100 mil em 2003. A taxa padronizada no sexo 
feminino apresentou-se sempre mais baixa, compa-
rada à do sexo masculino, embora também sofresse 
crescimento, tendo atingido 2 por 100 mil em nível 
nacional, em 2003 (Figura 8).

A partir do ajuste do modelo para as 11 unidades da 
Federação selecionadas, observou-se, no sexo masculi-

Figura 8  -  Evolução da taxa padronizada de homicídios por arma de fogo por 100 mil habitantes, segundo sexo 
e faixa etária. Brasil, 1980 a 2003

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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no, que as taxas de mortalidade apresentaram variação 
anual positiva, estatisticamente significativa em todos 
os Estados, na faixa de 15 a 29 anos de idade. No sexo 
feminino, na mesma faixa etária, os resultados foram 
semelhantes, exceto em Minas Gerais e no Rio Grande 
do Sul. A segunda faixa etária com maior mortalidade 
por homicídios por arma de fogo, 30 a 59 anos, tam-
bém apresentou variação anual positiva e significativa, 
estatisticamente, nas suas taxas de mortalidade, exceto 
para o sexo masculino no Distrito Federal, no Rio de 
Janeiro e no Rio Grande do Sul, e para o sexo feminino 
no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul.

Discussão

Os resultados apresentados por este artigo exempli-
ficam o uso dos sistemas de informações disponíveis 
para a produção de evidências que subsidiem ações e 
políticas públicas no País. A avaliação dos homicídios 
por diferentes variáveis, bem como sua evolução ao 
longo do tempo, auxilia o entendimento da complexa 
rede de fatores associados a esses eventos. Apesar 
do curto período de tempo definido para avaliação 
da evolução das taxas de homicídio por raça/cor 
(2000 a 2003), observaram-se diferentes comporta-
mentos das taxas para cada categoria dessa variável: 
consistente distanciamento das taxas entre negros 
e brancos, verificando-se as mais altas, geralmente, 
entre os primeiros (ou, ao menos, entre uma de suas 
subcategorias – pardos ou pretos), comparadas à dos 
brancos. Destacou-se, em 2003, a taxa padronizada de 
286 homicídios por 100 mil habitantes entre homens 
pretos de 20 a 29 anos, residentes na Região Sudeste, 
correspondendo a um risco de homicídio dez vezes 
maior que o observado entre a população geral bra-
sileira, no mesmo ano. Esse perfil foi compatível com 
o verificado em outras regiões do mundo: homicídios 
preponderantes no sexo masculino, em faixas etárias 
jovens, em populações com nível socioeconômico 
baixo, em aglomerados urbanos e em conseqüência 
do uso de arma de fogo.1

Segundo Minayo e Souza,9 “... este quadro de 
elevada mortalidade e morbidade por violência no 
Brasil não pode ser compreendido integralmente, 
sem que se lance mão de determinados termos e 
conceitos como desigualdade, injustiça, corrupção, 
impunidade, deterioração institucional, violação 
dos direitos humanos, banalização e pouca va-

lorização da vida”. Estudos realizados no Estado 
de São Paulo e no Município de Salvador, Estado da 
Bahia, por exemplo, focalizaram-se em indicadores 
de desigualdade socioeconômica para melhor com-
preender a mortalidade diferencial por agressões nas 
populações selecionadas.10-13 Indicadores de urbani-
zação, concentração de renda, renda média mensal, 
escolaridade e raça/cor, por exemplo, foram utilizados 
nessas análises; em seu conjunto, concordam com 
a importância da desigualdade socioeconômica na 
predição da vitimização por homicídio.

Os sistemas de informações com armazenamento 
sistemático de dados de qualidade têm o potencial 
de oferecer análises que geram hipóteses; eventual-
mente, respondem a elas e acompanham respostas a 
intervenções realizadas, permitindo o monitoramento 
do evento. Não basta, tão-somente, o armazenamento 
de dados em sistemas de informações, como também 
não é suficiente aprimorá-los e utilizá-los em análises 
que produzam evidências, instrumentos de mudan-
ça da situação de saúde da população. Vale lembrar 
que a captação de óbitos pelo SIM e a qualidade no 
preenchimento da declaração de óbito têm melhora-
do sensivelmente, em todo o País. Óbitos por causas 
externas, particularmente, têm encaminhamento 
obrigatório para institutos médicos legais,14 onde as 
declarações de óbito tendem a ser melhor preenchidas. 
Na presente análise, a variável escolaridade, entre-
tanto, teve seu campo nas declarações de óbito com 
qualidade de preenchimento insuficiente, em todas 
as macrorregiões brasileiras. Essa variável oferece 
informações mais fidedignas e menos flutuantes do 
que renda média mensal, por exemplo, para definir o 
nível socioeconômico da população, além de encon-
trar-se associada à variável raça/cor, classificada por 
critérios subjetivos do entrevistado ou entrevistador.15 
Assim, para análises mais detalhadas, informações 
ausentes, sobre escolaridade, raça/cor ou qualquer 
outra variável que se queira considerar, podem indu-
zir conclusões errôneas. Como exemplo do presente 
artigo, indivíduos sem informação sobre escolaridade 
foram excluídos da análise. Esses indivíduos excluídos 
poderiam ser aqueles com menor escolaridade (menor 
nível socioeconômico) e negros e as taxas de homi-
cídio observadas nessa população seriam, portanto, 
subestimadas, oferecendo números mais conservado-
res do que os “verdadeiros”. Estimativas imprecisas ou 
errôneas, em sua magnitude ou direção, podem indu-
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zir, eventualmente, conclusões equivocadas, além de 
prejudicar o monitoramento dos eventos na população. 
Finalmente, menores taxas de homicídios não devem 
subestimar a situação nas diferentes subpopulações 
ou macrorregiões analisadas, como ocorre entre as 
mulheres. A magnitude relativa da mortalidade por 
agressões nessa população é menor, comparada à dos 
homens; porém, sua relevância é absoluta, reflexo do 
substrato sociocultural envolvido no processo de deter-
minação da violência, bem como em sua reprodução. 
Informações sobre as circunstâncias da morte no sexo 
feminino podem confirmar essa hipótese e oferecer 
evidências para a estruturação efetiva de serviços que 

atendam mulheres em situação de risco. O presente 
artigo avaliou a mortalidade por agressões, que 
corresponde a uma pequena parcela desse agravo na 
população.1 A morbidade por agressões, que inclui 
os eventos não fatais, pode ou não apresentar compor-
tamento semelhante ao da mortalidade, quanto a suas 
características e evolução. A implantação da vigilância 
epidemiológica em serviços sentinela selecionados em 
diferentes Municípios brasileiros deverá aprimorar o 
conhecimento da violência, abrangendo eventos não 
captados sistematicamente – até então –, sua evolução 
e, possivelmente, seu controle, considerada sempre a 
garantia da qualidade dos dados coletados.16
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Resumo
Este artigo apresenta síntese da pesquisa avaliativa realizada por pesquisadores do Centro Latino Americano de Estudos 

sobre Violência e Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, sobre 
implantação e implementação do Programa de Redução de Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito do Ministério da 
Saúde em cinco capitais brasileiras – Recife, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Curitiba –, nos anos de 2003 e 2004. A 
avaliação terminou em 2006 e evidencia fatores que dificultam ou facilitam o processo. São analisados dados epidemiológicos, 
sistema de informaões, indicadores de avaliação e resultados. Os achados apontam entraves: falta de tradição de trabalho 
intersetorial; pouca visibilidade do problema de acidentes de trânsito; mudanças freqüentes de coordenação; e interferên-
cias políticas nos projetos. Entre os fatores de êxito, destacam-se: antecedentes das Secretarias Municipais para lidar com a 
questão; processo de articulação intersetorial; visibilidade do tema para a população; e produção de um kit de indicadores 
e metodologia para avaliação do Programa.

Palavras-chave: pesquisa avaliativa; indicadores de avaliação; causas externas; prevenção de acidentes de trânsito.

Summary
This article constitutes a synthesis of an evaluative research realized by investigators of Centro Latino-Americano 

de Estudos sobre Violência e Saúde of Escola Nacional de Saúde Pública, Instituto Oswaldo Cruz Foundation, Brazilian 
Ministry of Health, about the implantation and implementation of the Reduction Program on Mortality and Morbidity 
in Transit Accident, in five Brazilian capitals – Recife, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo, and Curitiba – during 
2003 and 2004. The evaluation finished in 2006. It presents and discusses epidemiological data, information system, 
and indicators of process and results. The results point out: absence of tradition in intersectorial work; short visibility 
of the problem of traffic accident; frequent change of the managers and coordination; political interventions in the 
projects. Among the principals factors of success, are cited: anterior experience in treat the problem; intersectorial 
integration; capacity to give visibility to the theme; production of a kit of indicators and methodology for evaluating 
the Program.

Key-words: evaluative research; indicators of evaluation; external causes; traffic accident prevention.

Evaluating the Process of Implementation of the 
Reduction Program on Mortality and Morbidity in Transit Accidents

Avaliação do processo de implantação e implementação 
do Programa de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes de Trânsito*

* Apoio financeiro: Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.
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Avaliação do Programa de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito

Introdução

Este artigo trata da avaliação de um programa de 
intervenção realizado para reduzir o número de mortes 
e lesões ocorridas no trânsito, em cinco Municípios 
do Brasil. Entende-se acidente de trânsito como 
todo evento que provoque dano e envolva um veículo, 
a via, a pessoa humana e ou animais e que, para se 
caracterizar, tem a necessidade da presença de pelo 
menos dois desses fatores.1

A respeito do assunto, o documento sobre Redução 
de Acidentes e Violências do Ministério da Saúde 
(MS)2 problematiza o tema expondo sua comple-
xidade. Em primeiro lugar, coloca-o no interior 
das chamadas causas externas, de acordo com a 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão 
(CID-10, 1997), e o entende como um evento não 
intencional e, sobretudo, evitável, causador de lesões 
físicas e emocionais. Tendo em vista a dificuldade de 
se estabelecer a intencionalidade em um acidente, os 
dados e as interpretações que lhe conferem o caráter 
acidental ou violento comportará, sempre, um grau 
de imprecisão.2

Iniciativas de vários países, a partir do final do sé-
culo XX, têm classificado o trânsito entre os problemas 
passíveis de intervenção mediante práticas saudáveis. 
Por esse motivo, entre outros, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) colocou a segurança nas estradas 
como o mote das comemorações do Dia Mundial da 
Saúde em 2004. Em torno do trânsito, têm-se desen-
volvido ações ligadas à prevenção de acidentes em 
diversos países, com o objetivo de chamar a atenção 
dos governos, das empresas e da sociedade civil para 
esse problema que ceifa tantas vidas e deixa milhões 
de pessoas incapacitadas. O escopo dessas iniciativas 
é o de melhorar a identificação, a assistência aos 
acidentados e a atuação necessária para redução de 
mortes e traumas.

Documentos da OMS 3 e do Ministério da Saúde 4 
destacam que, no ano 2000, cerca de 1,2 milhões de 
pessoas morreram por acidentes de trânsito, sendo 
essa a 10a causa de óbito e a 9a a contribuir com a carga 
de doença em todo o mundo. Estima-se que o custo 
anual dos acidentes de trânsito é, aproximadamente, 
de 1% do produto interno bruto (PIB) de países em 
desenvolvimento e 2% do PIB dos países altamente 
motorizados. Do total das vítimas que sofreram lesões 

e traumas, 20 a 50 milhões ficaram incapacitadas, 
parcial ou totalmente. Cerca de 90% das mortes no 
trânsito concentraram-se, em 2000, nos países com 
baixa e média renda. E do conjunto dos acidentes, 
11% ocorreram nas Américas. As vítimas de lesões 
e traumas ocuparam 10% dos leitos hospitalares no 
ano 2000. Na América Latina, o custo aproximado das 
mortes e das incapacitações por causas ligadas ao 
trânsito foi de US$ 18,9 bilhões; e nos países altamente 
motorizados, de US$ 453,3 bilhões.

Em 2002, foram registrados 126.550 óbitos por 
causas externas no Brasil, dos quais 31.317 (24,75%) 
corresponderam a acidentes de trânsito e de transpor-
te. A taxa de mortalidade por causas externas foi de 
72,5 por 100.000 habitantes; e a taxa de mortes por 
acidentes de trânsito, de 19,1/100.000 hab., 31,6 no 
sexo masculino e de 6,9 no feminino. Cerca de 80% 
dos óbitos ocorridos no trânsito incidiram sobre a 
população masculina jovem, sobretudo na faixa etária 
dos 18 aos 29 anos. Foram 9.947 atropelamentos e 
13.908 acidentes com colisão, perfazendo, respec-
tivamente, 31,76% e 44,41% do total de acidentes 
de trânsito. Em 2003, os acidentes de trânsito tota-
lizaram 114.189 internações hospitalares no País, o 
que significa 15,56% das hospitalizações por lesões 
e envenenamentos.

A rápida urbanização e a concomitante motorização 
nos países em desenvolvimento contribuíram para o 
crescimento dos acidentes de trânsito, o que não se 
fez acompanhar de uma engenharia apropriada de 
estradas e programas de sensibilização, educação, 
prevenção de riscos e repressão aos abusos. Diante da 
magnitude do problema, a atuação do setor tem sido 
incipiente e pouco eficaz. Conforme o documento da 
OMS,3 uma das razões para as parcas respostas dadas 
ao problema é que ele afeta mais pessoas pobres 
e vulneráveis que ricas e poderosas; as primeiras, 
especialmente, não têm poder ou influência sobre as 
decisões políticas. Outra razão é a crença de que o 
acidente de trânsito diz respeito mais às agências de 
transporte do que às agências de Saúde Pública.

O acidente de trânsito, causador de 
lesões físicas e emocionais graves, 
é um evento não intencional e, 
sobretudo, evitável. 
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Os crimes de trânsito são quase sempre tratados 
como fatalidades quando, na maioria das vezes, são 
fruto de omissões estruturais quanto à situação das 
estradas e vias públicas, às condições dos veículos, à 
fiscalização, às imperícias, imprudências e negligên-
cias dos usuários – motoristas ou pedestres. Todos os 
estudiosos da violência no trânsito, no caso brasileiro, 
reconhecem que os crimes no sistema viário, em sua 
quase totalidade, não responsabilizam os transgresso-
res, tampouco comovem a opinião pública, como é o 
caso de outros tipos de delinqüência.5 Atualmente, a 
maioria das respostas dadas aos problemas do trânsito 
tem focalizado – muito mais – a mudança de compor-
tamento do que a importância da construção de um 
ambiente de tráfego de veículos e de pessoas seguro.

Frente a um problema com tamanho impacto e 
magnitude, em 2001, o Ministério da Saúde decidiu 
estimular o desenvolvimento e a implantação de um 
programa destinado à prevenção dos acidentes de 
trânsito, a partir da ótica de promoção da saúde e da 
qualidade de vida. Em alguns Municípios do País, foi 
criado o Programa de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes de Trânsito (PRMMAT).

Essa questão passou a incorporar a pauta de ações 
do Ministério da Saúde, inicialmente pela Secretaria de 
Assistência à Saúde (SAS/MS) e, posteriormente, pela 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), a partir 
do Repasse do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 
(DPVAT) e da inédita aplicação dos recursos desse 
seguro nas ações para as quais, desde seu início, foram 
destinados. Essa iniciativa teve amparo legal no Decreto 
N° 1.017, de 23 de dezembro de 1993, que aloca 50% 
do valor total do prêmio do DPVAT ao Fundo Nacional 
de Saúde; 90% desse montante destina-se à prevenção 
e ao atendimento das vítimas de acidentes de trânsito e 
10% ao repasse mensal para o coordenador do Sistema 
Nacional de Trânsito, responsável por sua aplicação 
exclusiva em programas de prevenção.

Os gestores do setor Saúde foram instados a ela-
borar e a negociar seus projetos locais, focalizando, 
principalmente, dois pontos: ações de capacitação 
para os profissionais envolvidos com o tema do 
trânsito, abrangendo diversas instituições e setores; 
e melhoria ou implantação ou integração dos siste-
mas de informações sobre acidentes de trânsito nos 
Municípios, com vistas ao monitoramento e vigilância 
desses eventos.

Inicialmente, firmaram-se convênios com cinco 
capitais que apresentavam elevadas taxas de mortali-
dade por acidentes de trânsito, situadas nas diferentes 
macrorregiões do País. Em algumas delas, a Saúde já 
tinha alguma experiência de trabalho conjunto com 
o setor do Trânsito. Esse projeto-piloto contemplou 
as cidades do Recife, Belo Horizonte, Goiânia, São 
Paulo e Curitiba. A partir do ano de 2004, o Programa 
foi objeto de um processo de ampliação para incluir 
mais 11 Municípios, cujos convênios foram firmados 
em 2006.

Desde o início do desenvolvimento das atividades 
do Programa, o Centro Latino-Americano de Estu-
dos sobre Violência e Saúde Jorge Careli, da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação 
Instituto Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde (Claves/
ENSP/Fiocruz/MS), centro colaborador para a área 
de acidentes e violências do Ministério da Saúde, foi 
incumbido de realizar uma avaliação estratégica sobre 
a realização dos convênios com os cinco Municípios 
contemplados a princípio.

O PRMMAT, portanto, trouxe a novidade de ser acom-
panhado, desde sua concepção, por uma pesquisa avalia-
tiva, o que lhe garantiu elementos reais para monitorar 
o que acontecia, além da possibilidade de generalização 
da proposta, ao menos em alguns aspectos. 

Apresentar os resultados da avaliação realizada é o 
objetivo do presente artigo.

Metodologia

No período de 2003 a 2006, realizou-se uma 
pesquisa estratégica com o objetivo de avaliar o pro-
cesso de implantação e implementação do Programa 
de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de 
Trânsito em cinco Municípios brasileiros: Recife, Belo 
Horizonte, Goiânia, São Paulo e Curitiba.

Entende-se por avaliação o processo sistemático 
de fazer perguntas sobre o mérito e a importância 
de determinado assunto, proposta ou programa. Seu 
sentido mais nobre é de fortalecer o movimento de 
transformação em prol da cidadania e dos direitos 
humanos.6 A modalidade de avaliação aqui proposta é a 
de investigação avaliativa, que visa “analisar a per-
tinência, os fundamentos teóricos, a produtividade, 
os efeitos e o rendimento de uma intervenção, assim 
como as relações existentes entre a intervenção e o 
contexto no qual se situa”.7
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Uma avaliação deve contemplar certos princípios 
fundamentais: utilidade – trazer benefício a todos os 
que dela participam –; viabilidade – ser do interesse 
de quem financia um programa, de quem o gerencia, 
de quem o aplica e de todos os participantes –; ética 
– acontecer dentro de um ambiente de respeito entre 
todas as partes envolvidas –; e precisão – ter parâme-
tros científicos, técnicos e levar em conta o contexto 
onde ocorre o programa social.6

São objetivos de uma avaliação estratégica: (I) 
possibilitar um terceiro olhar, diferente da visão dos 
patrocinadores e dos implementadores; (II) mostrar 
os pontos principais que contribuam para o êxito da 
proposta; e (III) apontar os entraves que emperram 
e limitam a produção de bons resultados.6

A pesquisa avaliativa, objeto do presente artigo, 
foi elaborada a partir de algumas reuniões entre 
pesquisadores do Claves/ENSP/Fiocruz/MS, técnicos 
da SVS/MS e representantes dos Municípios, em que 
foram pactuados objetivos e indicadores a serem 
usados no processo avaliativo. Houve pelo menos três 
seminários visando à adequação dos objetivos e dos 
instrumentos.

Ficou decidido que haveria duas visitas da equipe 
do Claves/ENSP/Fiocruz/MS a cada um dos Muni-
cípios, a serem realizadas em fases diferentes da 
implementação das ações, para analisar a evolução 
do processo não apenas por meio de dados como 
também pela visão dos atores, e para observação das 
iniciativas. Aos Municípios, foram solicitadas, como 
peças necessárias à avaliação, informações de seus 
bancos de dados e preenchimento de dois relatórios 
auto-avaliativos.

Em todo o processo, adotou-se a estratégia de 
triangulação de métodos,1 em uma abordagem quan-
titativa e qualitativa para análise da implementação do 
PRMMAT. Essa metodologia lança mão de diferentes 
técnicas e incorpora distintos pontos de vista dos 
sujeitos, conforme descrito na experiência avaliativa 
aqui relatada.

Abordagem quantitativa
Para traçar um panorama epidemiológico dos 

dados sobre acidentes de trânsito em cada Município, 
foram solicitadas informações a diversas instituições. 
Algumas delas ofereceram os próprios bancos de 
dados, posteriormente analisados no Claves/ENSP/Fio-
cruz/MS. Outras enviaram os dados já consolidados. 

Houve, entretanto, instituições que não dispuseram as 
informações solicitadas.

Abordagem qualitativa
Do ponto de vista qualitativo, a equipe do Claves/

ENSP/Fiocruz/MS realizou entrevistas e registrou 
observações de campo. Em conjunto, foram 60 
entrevistas, 20 observações de várias ações nos cinco 
Municípios e dez relatórios auto-avaliativos.

Para a primeira visita, a equipe de avaliadores ela-
borou quatro roteiros de entrevista: um para gestores 
(da Saúde e do Trânsito), um para executores de ações 
(do setor Saúde e parceiros), um para usuários oca-
sionais das ações e um para pessoas capacitadas pelo 
projeto local. Esses roteiros foram construídos para 
servir de base e guia nas entrevistas com seis pessoas 
em cada Município.

Também foi criado um roteiro para auxiliar os 
pesquisadores na observação de campo, tendo em 
vista que algumas ações dos projetos locais ocor-
reram durante a permanência dos avaliadores nos 
Municípios. De modo geral, no trabalho de campo, 
foram acompanhadas e observadas várias atividades: 
palestras, seminários, ações voltadas ao lazer e aos 
esportes, eventos comemorativos e culturais, oficinas 
e atividades educativas em locais públicos.

Nessa primeira etapa, a equipe avaliadora solicitou 
ao coordenador do projeto em cada cidade que pre-
enchesse um relatório auto-avaliativo, no qual seriam 
detalhadas as ações em desenvolvimento e as que se 
pretendia desenvolver.

Na segunda visita a campo, a equipe de avaliadores 
criou quatro novos roteiros de entrevista, voltados, 
desta feita, para um balanço geral de cada projeto 
– que já se encontrava em fase de finalização da 
vigência do convênio com o Município. Um dos 
roteiros foi destinado ao gestor da Saúde, outro ao 
coordenador do projeto local. Os outros dois foram 
elaborados para serem aplicados aos representantes 
das experiências: uma bem-sucedida; e uma que 
houvesse apresentado problemas. Ambas as expe-

Uma avaliação deve contemplar 
certos princípios fundamentais: 
utilidade, viabilidade, 
ética e precisão.
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riências foram indicadas pelo próprio coordenador 
do projeto.

Nessa segunda fase da avaliação, solicitou-se ao 
coordenador do projeto o preenchimento de mais 
um relatório auto-avaliativo, para o exame geral das 
ações, seus objetivos, custos, público-alvo e público 
alcançado, entre outros pontos. Todo o trabalho de 
construção de instrumentos levou em conta os temas 
tratados a seguir.

Este artigo constitui uma síntese do trabalho 
avaliativo. A íntegra dos documentos encontra-se 
disponível no Claves/ENSP/Fiocruz/MS e no Ministério 
da Saúde.8-13

Indicadores considerados na avaliação
Histórico (registro dos passos iniciais da implan-

tação e contextualização do Programa) – foram levan-
tadas informações sobre como o Programa chegou ao 
Município na forma de um projeto local, que articula-
ções foram realizadas, com que apoios institucionais 
ele contou, quais as maiores dificuldades encontradas 
para implantação e implementação e o que foi feito 
para superá-las, quais foram os fatores facilitadores 
oferecidos pelos gestores do setor Saúde e de outras 
áreas visando à realização do convênio.

Equipe – número de pessoas, formação e tempo 
de experiência de cada membro, carga horária de 
cada membro dedicada às ações do projeto, interdis-
ciplinaridade e intersetorialidade da equipe, quem foi 
ou está sendo capacitado ou treinado para atuar na 
problemática, qual a capacidade da equipe de articular 
e mobilizar setores internos e externos.

Análise dos dados institucionais – para a rea-
lização do diagnóstico situacional e para a avaliação, 
solicitaram-se informações sobre mortalidade [pelo 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), sob 
co-gestão da SVS/MS e do Departamento de Informática 
do SUS (Datasus/MS), do Ministério da Saúde] para o 
período de 1996 a 2003 (todos os cinco Municípios), 
informações sobre morbidade [disponíveis pelo Siste-
ma de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SIH/SUS), alimentado com as Autorizações de 
Internação Hospitalar (AIH/SUS)] referentes ao ano de 
2003 (todos os cinco Municípios), dados do Sistema 
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência 
(Siate) (sob co-gestão da Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde e do Datasus/MS) para 
2003 (Curitiba), dados do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (Samu) para 2003 (Recife) e 
2004 (São Paulo) e dados do Centro Integrado de 
Operações da Defesa Social (Ciods) e da Companhia 
de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) para 
2003 (Recife). Esses dados variaram em função de 
sua disponibilidade nos Municípios. Em alguns casos, 
utilizaram-se, também, as estatísticas do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), do Ministério das 
Cidades (MCidades).

As análises consideraram variáveis de sexo e faixas 
etárias de 0-14, 15-24, 25-59, 60 e mais anos (a faixa 
etária dos idosos foi desdobrada para 60-69, 70-79 
e 80 e mais anos; também foram analisadas algumas 
faixas etárias específicas, como 0-9 e 10-17 anos). 
Foram, ainda, investigados os tipos de acidentes de 
trânsito e de vítimas definidos pela CID-10. A análise 
da morbidade seguiu as mesmas categorias definidas 
para os dados de mortalidade.

Ações previstas e realizadas – cada ação foi 
analisada por indicadores quantitativos e qualitativos 
–, apresentados a seguir:

Capacitação
-  Indicadores quantitativos – número de encontros; 

número de pessoas capacitadas; tempo de capaci-
tação.

-  Indicadores qualitativos – objetivo; público-
alvo; conteúdo/tema; quem ministrou; como foi 
realizada.
Sensibilização

-  Indicadores quantitativos – número de sen-
sibilizações; número de pessoas; tempo de 
sensibilização.

-  Indicadores qualitativos – objetivo; público-
alvo; como foi feita; quem fez; que meios foram 
utilizados.
Produção de materiais

-  Indicadores quantitativos – tipo e quantidade de 
material produzido.

-  Indicadores qualitativos – tipo de material, 
população-alvo, conteúdo e mensagem.
Segurança no trânsito 
(blitz ou outras; especificar e descrever cada ação)

-  Indicadores quantitativos – número de ações; 
número de pessoas abordadas.

-  Indicadores qualitativos – objetivo; local; horário; 
quem fez; população-alvo; realizada em conjunto 
com outras instituições ou apenas pelo pessoal da 
Saúde.
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Integração e monitoramento 
dos sistemas de informações

-  Sistemas de informações existentes no Município, 
em relação a: atendimento pré-hospitalar; atendi-
mento hospitalar (AIH/SUS); mortalidade (SIM); 
sistema de informações de trânsito.

-  Qual é a proposta de cada Município? O que pre-
tende integrar? O que pretende monitorar?

-  Para avaliar a qualidade das informações, consi-
deraram-se os indicadores quantitativos referentes 
aos acidentes de trânsito não especificados e aos 
eventos com intenção indeterminada. Para Municí-
pios com boas informações, utilizou-se o indicador 
Análise e uso da informação para o planejamento 
das ações.
Custo das ações

-  Recursos – quantitativo recebido do Ministério da 
Saúde; quando; contrapartida do Município.

-  Aplicação dos recursos – quantitativo gasto com 
cada ação; recursos do convênio e de outras con-
trapartidas.

Resultados

Caracterização epidemiológica 
da morbimortalidade por acidentes 
de trânsito nos cinco Municípios
Em 2003, os acidentes de trânsito totalizaram 

114.189 internações hospitalares no País, signi-
ficando 15,56% das hospitalizações por lesões e 
envenenamentos. Os cinco Municípios avaliados 
apresentaram, em conjunto, 2.534 mortes no trânsito 
no ano de 2003.

No período de 1996 a 2003, as taxas de mortalidade 
(por 100 mil habitantes) por acidentes de transporte 
nas cinco cidades estudadas mostraram decréscimo, 
conforme se vê na Figura 1. Goiânia é a capital que 
possui as mais elevadas taxas.

As principais vítimas do trânsito são os pedestres. 
Em seguida, aparecem os motociclistas, com grande 
impacto em Goiânia, apesar de as taxas de vítimas não 
especificadas serem bastante altas, sobrepondo-se aos 
grupos cujo tipo de vítima é esclarecido; é o caso, 
também, de Belo Horizonte e Curitiba.

Em geral, as taxas de mortalidade por acidentes 
de transporte não especificados são muito baixas, 
indicando uma boa qualidade da informação nessas 
cidades.

Os pedestres e os motociclistas são as vítimas com 
maiores taxas de internações hospitalares em Belo 
Horizonte, São Paulo e Goiânia. Nesta última cidade, 
encontram-se as maiores taxas de internações de 
motociclistas. Mais uma vez, a falta do adequado 
esclarecimento quanto ao tipo de vítima prejudica a 
informação, subestimando os demais agrupamentos, 
cujas vítimas são esclarecidas, principalmente em 
cidades como Curitiba e Recife, onde os motociclistas 
constituem o grupo com as mais elevadas taxas.

Implantação do Programa nos Municípios
No Recife, o Programa foi implementado no 

período de outubro de 2003 a abril de 2005. O projeto 
desenvolvido nesse Município contou com o apoio 
financeiro do Ministério da Saúde; porém, boa parte 
dos recursos necessários para o desenvolvimento das 
ações foi assumida pela Secretaria de Saúde local. Esse 
projeto demandou grande articulação entre diversos 
setores, visando criar novas parcerias e reforçar as 
já existentes. Apesar da vasta mobilização, apenas 
alguns dos órgãos convocados consentiram em aderir 
e participar, de modo mais próximo, das ações do 
projeto, como foi o caso da Secretaria de Cultura 
do Recife e da CTTU. Entre algumas das dificuldades 
encontradas, pode-se destacar a ausência de parceria 
com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/PE) 
e a falta de recursos para a continuidade das ações.

Em Belo Horizonte, as ações foram desenvolvidas no 
período de abril de 2004 a junho de 2005, dando início 
ao convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e a 
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte 
S.A. (BHTRANS). O projeto da capital mineira tam-
bém contou com o apoio do Detran de Minas Gerais. 
Os principais entraves do convênio foram de ordem 
burocrática e administrativa, razão porque algumas 
ações foram adiadas, não tendo sido realizadas até 
junho de 2005.

Nos cinco Municípios estudados, 
as principais vítimas do trânsito 
são os pedestres. Em seguida, vêm 
os motociclistas, principalmente 
em Goiânia, apesar de as taxas de 
vítimas não especificadas serem 
bastante altas no Município. 



Epidemiologia e Serviços de Saúde         Volume 16 - Nº 1 - jan/mar de 2007        25 

Edinilsa Ramos de Souza e colaboradores

As ações do projeto em São Paulo foram desenvolvi-
das no período de abril de 2004 a junho de 2005, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Transportes,  
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), São Paulo 
Transporte S.A. (SPTrans) e Secretaria Municipal de 
Educação. Embora os recursos financeiros tivessem 
chegado em abril de 2004, sua utilização só ocorreu 
em agosto, por dificuldades burocráticas. O princi-
pal entrave ao desenvolvimento das ações, contudo, 
encontrava-se na gestão administrativa do Município, 
qual seja, nas mudanças consecutivas de secretários de 
Saúde durante a implementação do convênio.

O Município de Curitiba implantou seu projeto 
em outubro de 2003. O estabelecimento do convênio 
revigorou o processo de uma parceria já constituída, 
desde 2001, entre a Secretaria Municipal de Saúde 
e a Urbanização de Curitiba S.A., visando a ações de 
educação para o trânsito. De início, houve dificuldade 
com a liberação dos recursos por parte do Ministério 
da Saúde, o que, de alguma forma, alterou o planeja-
mento das ações. Os recursos também não foram re-
passados de uma só vez; porém, as parcelas acabaram 
sendo liberadas nos prazos previstos. A relação com 

o Ministério da Saúde, no ano de 2005, foi avaliada 
como “pouco próxima” pela coordenação do projeto 
curitibano. Outra dificuldade, ainda não superada 
totalmente, encontra-se na parceria com a mídia.

Goiânia foi o último Município a ser contemplado 
com recursos – em agosto de 2004 –, divididos em 
parcelas, o que gerou problemas nos trâmites buro-
cráticos. Houve, também, problemas na comunicação 
com o Denatran/MCidades, Ministério da Saúde e 
Secretaria Municipal de Saúde. O projeto de Goiânia 
contou com forte apoio do Serviço Social do Transporte 
e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SEST-Senat) – entidades administradas pela Confede-
ração Nacional do Transporte –, além da organização 
não governamental Cultura, Cidadania e Arte.

Articulações e intersetorialidade
Os Municípios apresentam diferenças nas formas, 

intensidade e parcerias na realização de seus projetos 
locais, no âmbito do Programa. Em termos de arti-
culação interna, algumas dificuldades, inicialmente 
observadas no Recife, foram sanadas. Em São Paulo e 
Goiânia, todavia, há pouca divulgação e conhecimento 

Figura 1  -  Taxas de mortalidade por acidentes de transporte nos Municípios do Recife, Belo Horizonte, Goiânia, 
São Paulo e Curitiba. Brasil, 1996 a 2003

Fonte:  Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Secretarias Municipais de Saúde
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do Programa no interior das respectivas Secretarias 
Municipais de Saúde. Em Curitiba e Belo Horizonte, 
uma articulação e um trabalho intersetorial, que 
já existiam antes do convênio, foram fortalecidos e 
ampliados, aprofundados e qualificados a partir de 
então.

A articulação externa que o convênio proporcionou 
com maior intensidade, em todos os Municípios, foi a 
da SMS com órgãos municipais do setor de Transporte, 
sobretudo na educação para o trânsito. Também foram 
observadas parcerias com organizações não governa-
mentais e envolvimento entre as SMS e universidades, 
mídia e outras secretarias – as de Cultura e de Esportes, 
por exemplo.

Geralmente, as ações foram realizadas de forma in-
tersetorial, em maior ou menor grau. Em Curitiba, Goi-
ânia, Belo Horizonte e no Recife, elas se desenvolveram 
em conjunto, desde seu planejamento. Em São Paulo, 
foram afiliadas a um programa local maior, denomina-
do Resgate Cidadão, que trata da redução de acidentes 
e violências em todo o Município, apresentando certa 
dificuldade de se diferenciar o Programa – ou o projeto 
desenvolvido para o Município – das ações específicas 
do Resgate Cidadão. Houve muito bom entrosamento 
dos coordenadores da área da Saúde com a Secre-
taria Municipal de Transportes – sua Companhia de 
Engenharia de Tráfego e seu Centro de Treinamento e 
Educação de Trânsito (Cetet/CET/SMT).

Os vários projetos implantados nos Municípios apre-
sentaram dificuldades de articulação das SMS com as 
Secretarias de Estado da Saúde (SES) e com os Detran, 
sobretudo quando havia problemas político-partidários 
entre prefeitos e governadores. As divergências com 
as SES também têm dificultado a comunicação entre 
os técnicos (como é o caso de São Paulo). Isso não 
impediu que muitos deles, individualmente, partici-
passem de ações conjuntas (como ocorreu no Recife). 
Interferências políticas trouxeram dificuldades para a 
articulação da SMS com os Departamentos Estaduais 
de Trânsito no Recife, em Curitiba e em São Paulo, à 
exceção de Goiânia e Belo Horizonte, onde essa relação 
tem sido mais intensa e cultivada e há evidente boa-
vontade e interesse dos respectivos Detran em integrar 
seus bancos e dispor seus dados.

Ações e atividades
As ações de capacitação, sensibilização, produção 

de materiais, segurança no trânsito e integração e 

monitoramento dos sistemas de informações foram 
previstas pelo Programa.

Para sua consecução no âmbito dos projetos mu-
nicipais, realizaram-se:
-  reuniões, encontros e oficinas de trabalho com di-

versos objetivos (em todos os cinco Municípios);
-  elaboração de materiais informativos e educativos, 

bem como de divulgação do projeto (Recife, Curiti-
ba, Goiânia e Belo Horizonte; em São Paulo, esses 
materiais foram elaborados, conjuntamente, com 
a Cetet/CET/SMT e o programa Resgate Cidadão);

-  oficinas de capacitação (Recife, Goiânia e Belo 
Horizonte);

-  cursos e mini-cursos (Recife e Goiânia); e
-  seminários e fóruns (Curitiba, Goiânia, Recife e 

Belo Horizonte).
Planejaram-se e realizaram-se, outrossim, grandes 

eventos (São Paulo, Recife, Curitiba, Goiânia e Belo 
Horizonte), atividades de rua (Curitiba, Recife, Goiâ-
nia, Belo Horizonte e São Paulo) e passeios ciclísticos 
e motociclísticos (Curitiba e Belo Horizonte). Estudos 
de pesquisa foram desenvolvidos em Curitiba, em Belo 
Horizonte e no Recife. Campanhas foram realizadas em 
Belo Horizonte, no Recife, em Curitiba, Goiânia e São 
Paulo, além de espaços educativos abertos em Curitiba 
e Goiânia, no Recife e em Belo Horizonte. Em Goiânia, 
o protagonismo dessa ação coube à Superintendência 
Municipal de Trânsito. No Recife, a avaliação dos ma-
teriais foi feita no decorrer das atividades.

Algumas ações dirigiram-se a grupos mais vulnerá-
veis, como crianças, adolescentes e jovens (Curitiba, 
Recife, Belo Horizonte e Goiânia), idosos (Curitiba e 
Belo Horizonte), portadores de deficiências (Recife) 
e consumidores de álcool e outras drogas (Recife e 
Belo Horizonte). Outras foram orientadas à população 
geral, em Curitiba, Recife, Belo Horizonte e Goiânia.

As ações visando à maior conscientização do públi-
co foram realizadas em locais de maior ocorrência de 
acidentes de trânsito (Goiânia, Curitiba, Belo Horizon-
te e São Paulo), vias de maior risco (Goiânia, Curitiba, 
Belo Horizonte e São Paulo), locais de consumo de 
álcool e outras drogas (Recife e Belo Horizonte), 
bairros e localidades de maior circulação de veículos 
e transeuntes (São Paulo, Curitiba, Goiânia, Recife 
e Belo Horizonte), escolas da rede pública (Recife, 
Goiânia, Curitiba e São Paulo), campi universitários 
(Curitiba) e terminal rodoviário-shopping center 
(Goiânia).
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As ações, em sua maioria, envolveram grande nú-
mero de pessoas e foram realizadas, estrategicamente, 
em espaços amplos e abertos, associadas a eventos 
festivos e comemorativos das cidades.

Sistemas de informações
Embora todas as cidades analisadas demons-

trassem possuir infra-estrutura para enfrentamento 
dos acidentes, verificaram-se diferenciações entre 
elas, nas formas de organização e de registro dos 
problemas:

Atendimento pré-hospitalar
-  São Paulo – Samu e Bombeiros (não integrados).
-  Curitiba – Samu, Siate e Corpo de Bombeiros (in-

tegrados).
-  Recife – Samu e Corpo de Bombeiros (não integra-

dos).
-  Goiânia – Samu e Corpo de Bombeiros (em pro-

cesso de integração).
-  Belo Horizonte – Samu e Corpo de Bombeiros (não 

integrados).
Atendimento hospitalar

-  São Paulo – SIH-AIH/SUS
-  Curitiba – SIH-AIH/SUS (informação não é de boa 

qualidade).
-  Recife – SIH-AIH/SUS, Sistema de Informação do 

Atendimento nos Hospitais de Emergência (Sape) e 
Sistema de Informação sobre Acidentes e Violência 
(Sisav), os dois últimos para emergências; o Sisav 
foi desativado e o Município aguarda novo sistema; 
o Sape não está integrado com o Município.

-  Goiânia – SIH-AIH/SUS (informação não é de boa 
qualidade).

-  Belo Horizonte – SIH-AIH/SUS (informação de boa 
qualidade).
Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM)

-  Presente em todos os cinco Municípios.
-  No Recife, em Curitiba e em Belo Horizonte, a in-

formação é considerada boa; no Recife e em Belo 
Horizonte, a Diretoria de Vigilância da SMS e a 
BHTRANS, respectivamente, afirmam que dispõem 
de informações de boa qualidade (no Recife, rea-
liza-se busca ativa para esclarecimento da causa da 
morte).

-  Em todos os cinco Municípios, a informação sobre 
o tipo de acidente de transporte não especificado é 
boa, com percentuais que não ultrapassam 1%.

-  Em todos os cinco Municípios, entretanto, há difi-
culdade quanto ao esclarecimento da caracteriza-
ção da vítima, observando-se grandes percentuais 
de óbitos não especificados – 30% a 40%.

-  Em São Paulo, faz-se verificação de óbitos mal-clas-
sificados, recuperando-se bastante informação, es-
pecialmente de acidentes de trânsito e homicídios; 
para os acidentes de transporte, houve crescimento 
de 122% sobre o número de casos melhor identifi-
cados, para os homicídios, esse incremento foi de 
11,5%.
Sistema de informações de trânsito

-  Recife – CTTU (resolvendo os problemas com o 
sistema).

-  Curitiba – utilizam-se dados do Siate.
-  Goiânia – sistema da Superintendência Municipal 

de Trânsito.
-  São Paulo – a Secretaria Municipal dos Transpor-

tes contrata a CET, responsável pela execução das 
ações.

-  Belo Horizonte – BHTRANS (banco integrado ao 
Corpo de Bombeiros e às polícias).

Integração dos sistemas e 
trocas de informações

-  Geralmente, os sistemas não são integrados; muitas 
vezes, são incompatíveis e não permitem compara-
bilidade.

-  Todos os Municípios reconhecem a necessidade de 
aprimorar a qualidade das informações e comple-
mentá-las.

-  No Recife, em Curitiba e em Belo Horizonte, já 
se encontram em andamento negociações para 
a integração das informações sobre acidentes de 
trânsito; em Goiânia, existe a intenção de realizar 
uma discussão sobre a questão; em São Paulo, 
contudo, inexiste diálogo interinstitucional.

-  As ações de articulação dos sistemas de informação 
para a vigilância foram as de mais difícil negociação 
para os projetos.

Geralmente, as ações foram 
intersetoriais, embora vários 
projetos municipais tivessem 
dificuldade de articulação com as 
Secretarias de Saúde e os Detran. 
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Facilidades e entraves
Facilidades

-  Disponibilidade para o trabalho conjunto (todos 
os cinco Municípios).

-  Tradição de trabalho e parcerias anteriores (Belo 
Horizonte e Curitiba).

-  Sensibilização dos parceiros (Belo Horizonte, 
Goiânia, Curitiba e Recife).

-  Apoio de universidades (Belo Horizonte e Curitiba), 
empresas (Curitiba, Recife e Belo Horizonte), ór-
gãos de esportes (Curitiba e Recife) e organizações 
não governamentais (Curitiba, Goiânia, Recife e 
Belo Horizonte).

-  Vontade política da SMS (Recife, Goiânia, Curitiba 
e Belo Horizonte).

-  Projeto ancorado em outro (Recife, Curitiba, São 
Paulo e Belo Horizonte).

-  Municipalização do trânsito (Recife, Belo Horizonte 
e Curitiba).

-  Apoio político da gestão municipal do projeto, 
inclusive nos Municípios onde houve mudança 
partidária nas eleições de 2004 (todos os cinco 
Municípios).
Entraves

-  Grande magnitude dos problemas e pouca tradição 
de intervenção (Goiânia).

-  Pouca visibilidade do convênio dentro do setor 
Saúde (Goiânia e São Paulo).

-  Baixa cobertura da mídia (Belo Horizonte e Curi-
tiba).

-  Curto espaço de tempo para o desenvolvimento do 
convênio, gerando necessidade de prorrogação da 
vigência (todos os cinco Municípios).

-  Muito pouca comunicação dos técnicos do Minis-
tério da Saúde encarregados do convênio com os 
gestores locais.

-  Poucas ou desencontradas informações sobre 
agenda de liberação dos recursos por parte dos 
técnicos do Ministério da Saúde (Recife); em São 
Paulo, esse problema ocorreu apenas no momento 
inicial do convênio, para, em seguida, as relações 
serem consideradas boas.

-  Dificuldades administrativo-burocráticas na 
aplicação dos recursos (São Paulo, Recife e Belo 
Horizonte).

-  Mudança de coordenação do projeto logo no inicio 
de sua implantação (Recife); divergências político-
partidárias impediram as articulações necessárias 

nos diferentes níveis da gestão, tanto para o desem-
penho de ações como para a integração de dados 
(Recife, Curitiba e São Paulo).

-  Interferências políticas no período pré-eleitoral 
(todos os cinco Municípios).

-  Falta de integração dos sistemas de informações 
(todos, embora o grupo de Belo Horizonte seja o 
que mais tenha avançado).

-  Demora na chegada dos recursos do Ministério 
da Saúde (Goiânia, Belo Horizonte e Recife) e de 
liberação na SMS (São Paulo); na primeira visita ao 
projeto de São Paulo, os responsáveis pelo convênio 
nem sequer tinham conhecimento da entrada do 
recurso em caixa.

Benefícios e influências da avaliação
A equipe avaliadora levantou, junto aos coordenado-

res dos projetos municipais, os benefícios por eles reco-
nhecidos no processo de avaliação. Eis o resultado:
-  Possibilidade de reunião das diversas instituições 

envolvidas ou que passaram a se interessar pela 
temática (Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Re-
cife).

-  Facilidade de contatos entre setores e instituições 
municipais e estaduais (Belo Horizonte, Goiânia, 
Curitiba e Recife).

-  Facilidade de aproximação com a mídia (Goiânia 
e Recife).

-  Reflexão sobre o projeto e aproximação dos seto-
res internos à SMS em torno das ações propostas 
(Curitiba, Recife e Belo Horizonte).

-  Agilidade na realização de ações, ainda que os re-
cursos do Ministério da Saúde não tivessem chegado 
ou sido repassados totalmente (Belo Horizonte, 
Goiânia, Curitiba, Recife e São Paulo).

-  Legitimidade das ações do convênio no âmbito da 
SMS e de outros órgãos públicos e organizações não 
governamentais (Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba 
e Recife).

-  Reforço à necessidade de melhorar a qualidade da 
informação sobre acidente de trânsito e da com-
plementaridade e integração dos bancos de dados 
(Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Recife).

-  Visibilidade do convênio, provocando desconforto 
com a lacuna de informações (São Paulo e Recife).

-  Reafirmação do compromisso e responsabilidade 
com o convênio (Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba 
e Recife).
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-  Orientação e promoção de pesquisas específicas 
visando a grupos ou problemas cruciais em âmbito 
local (Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte e Recife).

-  Sugestões de novas e diversificadas formas de 
atuação (Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e 
Recife).

Discussão

A exigüidade do prazo para a aplicação dos recursos 
dos convênios na execução dos projetos e sua avaliação 
em um ano de eleições municipais afetou, seriamente, 
algumas ações, impedindo parcialmente, de forma legal 
ou informal, sua realização, sobretudo em São Paulo, 
em Curitiba e no Recife; ou atrasando os processos, 
como foi o caso de Belo Horizonte. Da mesma forma, 
em algumas localidades, a conjuntura eleitoral de 2004 
levou gestores e executores dos projetos a assumirem 
discursos altamente politizados, ressaltando os aspec-
tos que lhes convinham naquele momento. A busca de 
isenção “eleitoreira” exigiu que, em alguns locais, as 
ações ocorressem em recintos fechados, impedindo a 
distribuição de materiais e divulgação da proposta, o 
que seria muito importante para sensibilizar a popula-
ção. Essa conjuntura gerou, igualmente, a necessidade 
de prorrogação da vigência do convênio para que os 
Municípios pudessem completar as ações previstas.

Também houve dificuldades para obtenção dos ban-
cos de dados que seriam analisados pelos avaliadores, 
exigindo-se uma série de articulações, solicitações e 
interferências. Infelizmente, não se conseguiu o banco 
do Sistema de Informação do Atendimento nos Hospi-
tais de Emergência do Recife e os bancos dos Corpos 
de Bombeiros de Goiânia, Curitiba e São Paulo.

Foram muitos os pontos positivos que a avaliação 
identificou. Cada um dos Municípios possuía, no 
momento da finalização deste artigo, um registro, ao 
mesmo tempo descritivo e analítico, sobre a implanta-
ção e a implementação de seu projeto específico, com 
a história, a consolidação de dados, os indicadores de 
processo, os resultados conseguidos e os pontos críti-
cos referentes a seu desempenho e continuidade.

O processo comparativo entre os Municípios permi-
tiu a cada um deles, aos observadores e ao Ministério 
da Saúde perceber que as sementes caem e germinam 
diferentemente, em cada contexto. A fertilidade do 
terreno, em cada contexto, tem muito a ver com os 
antecedentes que influenciaram a construção da 

proposta, entre os quais se destacam a disponibilida-
de e o protagonismo dos técnicos que a gerenciam, 
a capacidade institucional de legitimar as ações e, 
sobretudo, o interesse das Secretarias Municipais de 
Saúde. Essa liderança do setor Saúde – os projetos 
das cinco cidades o comprovam –, contagia outros 
órgãos públicos e da sociedade civil. A avaliação, por 
outra parte, também mostrou que muitos fatores locais 
fogem ao controle dos gestores.

Em todos os cinco casos, o processo de continui-
dade foi colocado como ponto crucial, ainda que de 
forma diferenciada. A avaliação permite distinguir 
caso a caso. Por exemplo, ao haver gerenciado uma 
situação de extrema complexidade e com cadeias 
de mando bastante burocráticas e fragmentadas, a 
gestora de São Paulo desejaria que, caso o convênio 
com esse Município fosse renovado, sua administração 
passasse à Secretaria Municipal de Transportes (SMT), 
por intermédio do Cetet/CET/SMT, deixando à Secre-
taria Municipal de Saúde o papel de parceira, o que 
caracterizaria uma inversão na lógica da proposta da 
SVS/MS. Todos os outros quatro coordenadores sabem 
que precisam institucionalizar as ações de promoção 
e de prevenção relacionadas ao trânsito, nos projetos 
existentes em suas Secretarias. Eles iniciaram esse 
processo, marcaram-no com ritos de intervenções 
concretas mas temem por sua continuidade. Do ponto 
de vista da equipe avaliadora, cabe à SVS/MS prover 
mecanismos para não deixar retroceder o conjunto de 
bens simbólicos, relacionais e materiais conseguidos 
com parcerias e legitimações.

O próprio Ministério da Saúde passa, a partir de 
agora, a contar com um kit de tecnologia “soft” de 
avaliação de intervenções semelhantes, que lhe permite 
reunir instrumentos para definição dos termos de 
negociação de continuidade das propostas atuais e de 
ampliação dos investimentos. A avaliação permite ver o 
que dá certo, o que é dispensável e onde se encontram 
os pontos decisivos para o êxito do trabalho.

Os coordenadores de quatro 
dos cinco projetos iniciaram um 
processo de institucionalização das 
ações de promoção e de prevenção 
relacionadas ao trânsito, buscando 
garantir sua continuidade. 

Edinilsa Ramos de Souza e colaboradores
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A avaliação, que propicia a reafirmação de pon-
tos positivos, permite ajustes necessários durante o 
processo de construção do projeto, redirecionando 
rumos. Ela é um instrumento de prestação de contas 
do dinheiro público investido. Desde esse ponto de 
vista, é possível afirmar que o Programa de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito antecipou, 
no interior do setor Saúde, uma proposta inovadora. 
Ao fazê-lo, demonstrou, uma vez mais, que a Saúde 
tem tradição e legitimidade para construir parcerias 
intersetoriais e com a sociedade civil – esta, alvo de 
toda a filosofia de promoção da saúde –, conferindo 
ênfase a um problema de elevado significado para a 
população brasileira: os acidentes de trânsito.

A realização desta avaliação foi, também, uma 
experiência valiosa para o Claves/ENSP/Fiocruz/MS, 
desafiado a buscar estratégias teóricas e metodológicas 
para alcançar uma abordagem eficiente do tema e aju-
dar a corrigir o rumo das ações durante seu processo. 
O grupo aprendeu mais, exercitou sua capacidade de 

trabalho em equipe e teve a oportunidade, pela qual 
agradece à SVS/MS, de contribuir para a promoção da 
saúde da população brasileira, que busca meios para 
prevenir e reduzir acidentes e violências no trânsito.
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Resumo
Este artigo analisou a mortalidade por acidentes de transporte terrestre no Brasil em 2003 e sua tendência de 1980 a 

2003. Utilizaram-se os óbitos por acidente de transporte terrestre captados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM). Para a análise de tendência, adotaram-se taxas padronizadas, tendo, como referência, a população brasileira no 
ano 2000. Houve 33.182 óbitos em 2003 – 19 óbitos por 100 mil habitantes. Atropelamentos e acidentes com motocicleta 
cresceram no período estudado, com declínio dos primeiros a partir de 1998 e crescimento dos últimos, principalmente, 
a partir de 1995. Houve diferencial no risco de mortalidade segundo raça/cor e condição social – escolaridade. Indivíduos 
pretos associaram-se a pior condição social e mortes por atropelamento, enquanto brancos, a melhor condição social e 
mortes como ocupantes de veículo. Os resultados reforçam a importância da vigilância de acidentes de transporte no apoio 
a políticas de promoção da saúde e prevenção desses eventos.

Palavras-chave: acidentes de transporte; vigilância; raça; mortalidade.

Summary
This paper analyzed land transport accident mortality in Brazil in 2003 and its trend from 1980 to 2003. Data from 

the National Mortality Information System (SIM) were used. Standardized mortality rates were used for the mortality 
trend analysis, based on the 2000 population in Brazil. There were 33,182 deaths in 2003 – 19 deaths per 100 thousand 
inhabitants. Pedestrian and motorcycle occupant deaths increased in the period, with the former decreasing after 1998, 
and the latter increasing mainly after 1995. There was also a differential mortality according to race/color and social 
condition – educational level. Black victims were more likely to present lower social condition and to die as pedestrians, 
whereas whites were more likely to present higher social condition and to die as vehicle occupants. The results reinforce 
the importance of surveillance of transport accidents for health promotion and prevention of these events.

Key words: traffic accidents; surveillance; race; mortality.
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Introdução

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em todo o mundo, o número de pessoas que morrem 
a cada ano vítimas de acidentes de transporte terres-
tre é estimado em cerca de 1,2 milhões, enquanto 
o número de pessoas acometidas pela totalidade de 
acidentes é de, aproximadamente, 50 milhões ao 
ano. Essas causas são responsáveis por 12% do total 
de mortes no planeta, sendo a terceira causa mais 
freqüente na faixa etária de um a 40 anos.1 Entre as 
causas externas de mortalidade, 25% correspondem 
aos acidentes de transporte.2 As estimativas apontam 
tendência crescente desses números, que deverão 
aumentar em 40% até 2030, caso não sejam adotadas 
medidas preventivas efetivas.3

Apesar dos números alarmantes, esses eventos 
atraem menos a atenção da mídia, comparados a outros, 
não tão usuais e que envolvem um menor número de 
vítimas. Pedestres, ciclistas e motociclistas são as vítimas 
mais vulneráveis a esse tipo de acidente. As faixas etárias 
mais acometidas compreendem os adultos jovens e 
correspondem a mais de 50% das mortes entre 15 a 
44 anos. Entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos e 
jovens de 15 a 29 anos, acidentes de transporte terrestre 
constituem a segunda causa de morte.1

Em países da África, Ásia e América Latina, a maioria 
das mortes por acidentes de transporte é de pedestres, 
ciclistas, usuários de outros veículos de duas rodas e 
usuários de ônibus e peruas. Entre esses indivíduos, 
os mais acometidos pertencem a grupos de baixa 
renda.4,5 No grupo dos pedestres, os mais vulneráveis 
são as crianças e os idosos:1 enquanto as crianças têm 
menor percepção de perigo, os idosos apresentam 
menor mobilidade e agilidade, deficiências auditivas 
e visuais e redução dos reflexos.6

Em termos econômicos, o custo das perdas nos aci-
dentes de transporte alcança cerca de 1% do produto 
interno bruto (PIB) em países de baixa renda; e 2% 
do PIB, em países de alta renda.7

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG), realizou estudo em aglomerações 
urbanas no Brasil, que estimou os custos por acidentes 
de transporte em, aproximadamente, R$5,3 bilhões de 
reais em 2001, o que equivale a 0,4% do PIB nacional.8 
Esse valor seria muito maior caso fossem incluídos os 
custos com acidentes rodoviários. Estudos estimativos 

de custos por acidentes de transporte em rodovias 
encontram-se em andamento.

Em muitos países, acidentes de transporte são 
tratados como fatalidades, quando, na maioria das 
vezes, são o resultado da omissão de governos diante 
das condições das vias públicas e estradas ou na fis-
calização de veículos, da imprudência e negligência 
dos usuários – motoristas e pedestres – em relação 
a leis e normas de segurança. Os acidentes e crimes 
de transporte não comovem a opinião pública; muitas 
vezes, tampouco os transgressores são punidos.9

O termo acidentes é pouco utilizado na literatura 
internacional, pela possibilidade de má interpretação 
de algo inevitável, imprevisível ou que não seja passível 
de prevenção. Termos como crash e injury têm sido 
utilizados em língua inglesa, por não transmitirem 
essa conotação. No Brasil, trabalha-se com o con-
ceito de acidente de transporte como evento não 
intencional, porém evitável, causador de lesões físicas 
e emocionais. Esse conceito é importante por traduzir 
a previsibilidade do evento.

Muitos são os fatores de risco associados aos aci-
dentes de transporte. Seu conhecimento possibilita 
intervenções para a prevenção. Descrevem-se, entre 
alguns problemas estruturais no Brasil, principalmen-
te: a precária conservação das estradas; o longo tempo 
de uso da frota (mais de doze anos) e sua manutenção 
inadequada; e aqueles relacionados à introdução 
da motocicleta como instrumento de trabalho. Este 
último fator tem resultado em elevação assustadora 
nas taxas de mortalidade entre seus usuários.10 Es-
tudo no Hospital das Clínicas de São Paulo mostra 
que, entre os acidentados de transporte atendidos na 
emergência do hospital, 31% são vítimas de acidentes 
de motocicleta.11

Sobre os fatores protetores para acidentes de trans-
porte, a literatura cita a legislação rigorosa relativa ao 
uso de álcool associado à direção veicular, o uso dos 
testes de alcoolemia, o limite imposto à velocidade 
veicular,12 o uso de equipamentos de segurança – como 
cintos, capacetes, cadeirinhas de bebês, airbags –, e 
outros componentes de segurança veicular.10

A importância da vigilância 
de acidentes de transporte na 
indução de políticas públicas
Políticas sociais para a prevenção de acidentes de 

transporte devem se apoiar em informações objetivas. 

Vigilância de acidentes de transporte terrestre no Brasil
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Os conhecimentos para a prevenção dos acidentes 
provêm de diversas disciplinas: Medicina; Epidemio-
logia; Sociologia; Educação; Economia; Engenharia; 
Criminologia; e outras.

A Saúde Pública e a Epidemiologia têm um papel 
importante nesse processo, seja no desenvolvimento 
de pesquisas como na condução de vigilâncias dos 
acidentes e violências, compreendendo a coleta e ava-
liação sistemática de dados sobre magnitude, escopo, 
características e conseqüências dos acidentes de trans-
porte. Esses estudos buscam determinar as causas e os 
fatores associados aos acidentes que sejam passíveis 
de modificação por meio de intervenções.1

Tornam-se importantes, igualmente, os estudos de 
monitoramento e avaliação dessas intervenções – por 
exemplo, mediante a avaliação de sua relação custo-
efetividade –, com possível aprendizado e modificação 
de práticas. Tais estudos são importantes para a per-
suasão de gestores e responsáveis pela implementação 
de políticas públicas.

A vigilância de acidentes e 
violências no Ministério da Saúde
No Ministério da Saúde (MS), o monitoramento e a 

vigilância de acidentes e violências é responsabilidade 
da Coordenação-Geral de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis (CGDANT), da Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS/MS), responsável pela análise das bases 
de dados da área da Saúde. A vigilância de doenças e 
agravos não transmissíveis pressupõe o fluxo sistemá-
tico de dados primários e secundários. As principais 
fontes de dados são os sistemas de informação em 
mortalidade e internações hospitalares e os inquéritos 
de saúde periódicos e especiais. Outra importante ação 
consiste na disseminação de informações e sensibili-
zação dos gestores, técnicos e conselheiros de saúde 
(tomadores de decisão) sobre a importância dos 
acidentes e violências, para os quais é necessário o 
desenvolvimento e fortalecimento de ações integradas 
de prevenção e controle desses eventos, como também 
de seus fatores de risco. Torna-se importante, ademais, 
atuar de forma articulada e intersetorial, visando ao 
desencadeamento de ações em comunidades e grupos 
populacionais específicos. A vigilância de acidentes 
e violências deverá, portanto, trabalhar com a área 
da Saúde, estabelecendo parcerias com setores da 
administração pública – Educação, Meio Ambiente, 
Trabalho, Transporte, Direitos Humanos e outros –, 

empresas e organizações não governamentais, com o 
objetivo de induzir mudanças sociais, econômicas e 
ambientais que favoreçam a redução desses agravos.

O Brasil tem desenvolvido iniciativas importantes 
em relação ao tema, como foi o Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), em 1998, um dos fatores responsáveis 
pela redução nas taxas de mortalidade por acidentes 
de transporte no país.13 O CTB é de responsabilidade 
do Ministério das Cidades.

Em 2001, no lançamento da Política Nacional de 
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violên-
cias, o Ministério da Saúde investiu-se da promoção de 
ações articuladas de responsabilidade de suas diversas 
áreas e setores.14 O Dia Mundial da Saúde, em 2004, 
homenageou as vítimas de acidentes de transporte e 
trouxe esse tema relevante para o debate no interior 
da instituição da Saúde e de toda a sociedade. A 
SVS/MS, em 2003, financiou projetos de prevenção 
de acidentes de transporte em cinco capitais, que 
repercutiram na realização de importantes trabalhos 
locais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), um dos projetos prioritários do governo entre 
2003 e 2005, implicou grande investimento financeiro 
no atendimento pré-hospitalar e na qualificação do 
atendimento das emergências hospitalares. Somadas, 
essas iniciativas são fundamentais para a efetividade da 
resposta às vítimas de acidentes e violências.

O presente estudo tem como objetivo analisar os 
dados de acidentes de transporte terrestre a partir de 
informações provenientes do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM), sob co-gestão da SVS/MS e 
do Departamento de Informática do SUS (Datasus/MS), 
com vistas a subsidiar o planejamento e as políticas 
públicas na área.

Metodologia

Foram obtidas informações do SIM sobre todos 
os óbitos cuja causa básica tenha sido “acidente de 
transporte terrestre”, ocorridos no Brasil no período 

A introdução do Código de Trânsito 
Brasileiro em 1998 foi um dos 
principais fatores responsáveis pela 
redução nas taxas de mortalidade 
por acidentes de trânsito no País. 
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de 2000 a 2003, incluindo local de residência, idade, 
sexo, raça/cor e escolaridade.

Os acidentes de transporte terrestre são apresen-
tados pela Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – Décima 
Revisão (CID-10, 1997) sob os códigos V01 a V89, 
subdivididos nas seguintes categorias, de acordo 
com o meio de transporte da vítima: pedestre (V01 
a V09); bicicleta (V10 a V19); motocicleta (V20 a 
V29); triciclo (V30 a V39); automóvel (V40 a V49); 
caminhonete (V50 a V59); veículo de transporte pe-
sado (V60 a V69); ônibus (V70 a V79); e outros (V80 
a V89 – veículo de tração animal, trem, veículo de 
transporte especial, etc.). Para facilitar a interpretação 
dos resultados, em grande parte da análise, os aci-
dentes foram agrupados em três categorias: pedestre; 
acidente de motocicleta; e acidente com ocupante de 
outros veículos (esta categoria englobou os acidentes 
com automóvel, caminhonete, veículo de transporte 
pesado e ônibus); excluíram-se os acidentes de bici-
cleta, triciclo e outros.

As variáveis independentes avaliadas para a mor-
talidade por acidentes de transporte terrestre foram: 
local de residência (macrorregião ou Estado); idade; 
sexo; raça/cor; e escolaridade dos indivíduos.

Utilizou-se a classificação de cor/raça da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
baseada em cinco categorias: branca; preta; amarela; 
parda; e indígena.15

As informações sobre escolaridade foram utilizadas 
como proxy do nível socioeconômico da população. 
Os indivíduos foram classificados em dois níveis de 
escolaridade: até quatro anos de estudo (menor nível 
socioeconômico); e quatro ou mais anos de estudo 
(maior nível socioeconômico). Na análise da escolari-

dade, trabalhou-se apenas com os óbitos de indivíduos 
maiores de 10 anos de idade.

Inicialmente, será apresentada análise sobre a 
qualidade do preenchimento das informações sobre 
idade, sexo, raça/cor e escolaridade nas declarações 
de óbito por acidente de transporte terrestre. A seguir, 
será desenvolvida uma análise descritiva da mortali-
dade para o ano de 2003, além da apresentação da 
evolução das taxas de mortalidade para o período de 
2000 a 2003, segundo faixa etária, sexo, raça/cor e 
escolaridade no Brasil. Serão apresentados, por fim, 
resultados da análise de tendência da mortalidade 
por acidentes de transporte terrestre entre 1980 e 
2003, para pedestre, acidente de motocicleta e outros 
acidentes de transporte terrestre.16,17 Para essa análise, 
utilizaram-se taxas padronizadas, adotando-se, como 
referência, a população brasileira no ano 2000.15

Resultados

Qualidade da informação
A Tabela 1 mostra a proporção de não-preenchi-

mento das variáveis idade, sexo, raça/cor e escola-
ridade nas declarações de óbitos por acidentes de 
transporte terrestre no Brasil, entre 2000 e 2003. 
A variável idade teve um percentual de não-preen-
chimento inferior a 1,0% em todo o período. Para 
a variável sexo, o percentual de não-preenchimento 
não ultrapassou 0,1%. A variável raça/cor apresentou 
um elevado percentual médio de não-preenchimento 
– 8,5% – no período. A variável escolaridade apre-
sentou a pior qualidade de preenchimento. Apesar da 
melhora no preenchimento observada ao longo dos 
anos, o percentual de não-preenchimento foi superior 
a 40% em 2003.

Tabela 1  -  Proporção de não-preenchimento das variáveis idade, sexo, raça/cor e escolaridade nas declarações 
de óbitos por acidentes de transporte terrestre. Brasil, 2000 a 2003

Variável 2000 2001 2002 2003 Média no período

Idade 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9

Sexo 0,1 _ 0,1 _ _

Raça/cor 10,2 8,5 8,0 7,6 8,5

Escolaridade 47,6 45,4 44,7 42,2 44,9

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade
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No Brasil, as causas externas foram responsáveis 
por 128.790 óbitos no ano de 2003, correspondendo à 
terceira causa de óbito na população geral. No mesmo 
ano, foram registrados 33.182 óbitos por acidentes 
de transporte terrestre no País. Entre as mortes por 
causas externas com intenção indeterminada, houve 
apenas quatro casos decorrentes de impacto de um 
veículo a motor nesse ano (CID-10, código Y32). Do 
total de 33.182 óbitos, 26.934 (81%) eram indiví-
duos do sexo masculino. O sexo não foi identificado 
em apenas seis casos. Em ambos os sexos, essa 
mortalidade esteve concentrada entre as idades de 
15 a 59 anos: 83% dos óbitos do sexo masculino e 
67% dos óbitos do sexo feminino. No sexo feminino, 
a porcentagem de óbitos nas faixas mais jovens (de 
0 a 19 anos) e nas mais idosas (a partir de 60 anos) 
totalizou 44%; no sexo masculino, essa proporção 
foi de 26%. Assim, no sexo feminino, a mortalidade 
esteve mais distribuída ao longo das diferentes faixas 
etárias, enquanto no masculino, a mortalidade esteve 
mais concentrada nas faixas etárias intermediárias (20 
a 59 anos) (Figura 1).

A informação sobre raça/cor não foi preenchida em 
8% das declarações de óbito em 2003. A maior parte 

dos óbitos ocorreu entre indivíduos brancos (54%). 
Os óbitos entre pardos e pretos totalizaram 38% e 
entre indígenas e amarelos, 0,5%, seguindo o padrão 
de distribuição de raça/cor da população.

Como o número de óbitos por acidentes de trans-
porte terrestre foi muito pequeno entre indígenas e 
amarelos, comparado ao das outras categorias de 
raça/cor, a maior parte das análises envolveu apenas 
as categorias branca, preta e parda.

Do total de óbitos em 2003, 95% foram de indi-
víduos maiores de 10 anos de idade (Figura 1), o 
que correspondeu a 31.449 óbitos. Dos indivíduos 
para os quais a informação sobre escolaridade foi 
coletada (58% dos casos), 35% tinham até quatro 
anos de estudo.

O percentual de óbitos de indivíduos com mais 
de quatro anos de estudo foi maior entre brancos e 
amarelos (40 e 47%, respectivamente). Entre pretos 
e pardos, o percentual de óbitos de indivíduos com 
escolaridade maior de quatro anos foi de 30 e 37%, 
respectivamente. De fato, segundo estimativas popula-
cionais, o percentual de indivíduos com mais de quatro 
anos de estudo é maior entre brancos (77%) e pardos 
(61%), do que entre pretos (58%).17

Figura 1  -  Distribuição proporcional de óbitos por acidentes de transporte terrestre segundo faixa etária e 
sexo.a Brasil, 2003

a) Excluídos os casos com informações sobre faixa etária ou sexo ignorados

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade
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A Figura 2 apresenta a proporção de óbitos por 
acidentes de transporte terrestre ocorridos no ano de 
2003, de acordo com o sexo e o meio de transporte da 
vítima. A maior parte dos óbitos (31%) foi classificada 
na categoria Outros. Esta categoria inclui os acidentes 
ocorridos com ocupantes de trem, bonde, veículos de 
transporte especiais, veículos usados em áreas indus-
triais ou agrícolas, entre outros, além dos acidentes 
não especificados. Dos 10.207 óbitos nessa categoria, 
8.211 (81%) corresponderam a acidentes de transporte 
com veículo a motor não especificado (CID-10, V89.2) 
e 1.125 (11%) corresponderam a acidentes de trans-
porte com veículo não especificado, a motor ou não 
(CID-10, V89.9). Daqui por diante, essa categoria será 
referida como acidente com veículo não especificado. 
Esses resultados mostram que a qualidade dos dados 
de mortalidade por acidentes e violências ainda tem 
muito a avançar: muitas declarações de óbito ainda não 
são preenchidas de maneira adequada, o que dificulta 
o entendimento da ocorrência e, conseqüentemente, o 
desenvolvimento de medidas para sua prevenção.

Pedestres constituíram a segunda categoria com 
maior número de óbitos (30%), seguidos dos ocu-
pantes de automóvel (19%) e motocicleta (13%). As 
demais categorias combinadas (ocupantes de bicicleta 
e veículos de transporte pesado, caminhonete, ônibus 
e triciclo) corresponderam ao restante dos óbitos 
(7%). Para o sexo feminino, a principal causa de óbito 
foram os atropelamentos (37%). Para o masculino, 
observou-se o maior número de óbitos na categoria 
Outros, formada, principalmente, pelos óbitos por 
acidente com veículo não especificado. A proporção 
de óbitos por acidentes de bicicleta, motocicleta e 
veículos de transporte pesado foi expressivamente  
maior (duas vezes ou mais) entre os homens do que 
entre as mulheres (Figura 2).

A Tabela 2 mostra a mortalidade proporcional 
por acidentes de transporte terrestre segundo o meio 
de transporte e a faixa etária, para cada sexo. Entre 
crianças de 0 a 14 anos e idosos maiores de 60 anos, 
independentemente do sexo, o atropelamento foi a pri-
meira causa de óbito, correspondendo a cerca de 50% 
do total de óbitos; a segunda causa mais freqüente foi 
o acidente com veículo não especificado (Outros); e a 
terceira, o acidente com automóvel. As demais causas, 
combinadas, corresponderam a menos de 12% dos 
óbitos. Os acidentes com motocicleta representaram 
menos de 3% dos óbitos nessas faixas etárias.

Nas faixas de 15 a 19 anos e de 20 a 39 anos de 
idade, a primeira causa mortis foi o acidente com 
veículo não especificado. O atropelamento passou a 
ser a segunda causa de óbito nessas faixas etárias. A 
terceira causa foi o acidente com automóvel, que con-
tribuiu com cerca de 20% dos óbitos entre os homens 
e 25% dos óbitos entre as mulheres. A quarta causa 
foi o acidente de motocicleta, que passou a ter uma 
contribuição maior nessas faixas etárias: em torno de 
21% dos óbitos entre homens e de 12% entre mulhe-
res. As demais causas, combinadas, corresponderam 
a menos de 9% do total de óbitos.

Na faixa de 40 a 59 anos de idade, o atropelamento 
já foi a primeira causa de morte. Sua contribuição 
caiu para 38% dos óbitos no sexo feminino e 32% no 
sexo masculino. A segunda causa foi o acidente com 
veículo não especificado, representando cerca de 30% 
dos óbitos nos dois sexos, seguido do acidente com 
automóvel, que representou cerca de 20% dos óbitos. A 
quinta causa foi o acidente de motocicleta, responsável 
por 8% dos óbitos em homens e 5% em mulheres. As 
demais causas combinadas corresponderam a menos 
de 10% dos óbitos.

Taxas de mortalidade
Em 2003, os brasileiros morreram por acidentes de 

transporte a uma taxa de 19 por 100 mil habitantes.
A maior parte dos óbitos por acidente de transporte 

terrestre ocorreu na Região Sudeste (41%), seguida 
das Regiões Nordeste (22%), Sul (20%), Centro-Oeste 
(10%) e Norte (7%). Quando se consideram as taxas 
por 100 mil habitantes, entretanto, a liderança da Região 
Centro-Oeste (30 por 100 mil) é seguida pelas Regiões 
Sul (26 por 100 mil), Sudeste (19 por 100 mil), Norte 
(18 por 100 mil) e Nordeste (16 por 100 mil).

Os homens apresentaram risco de óbito por aciden-
tes de transporte 4,5 vezes maior do que as mulheres: 
no sexo masculino, essa taxa foi de 31 por 100 mil 
habitantes; e, no feminino, de 7 por 100 mil habitan-
tes. Considerando-se todos os meios de transporte 
combinados, brancos, pardos e pretos apresentaram 
as maiores taxas de mortalidade (19, 16 e 15 por 100 
mil, respectivamente). Para indígenas e amarelos, essas 
taxas foram bem menores (7 e 5 por 100 mil, respecti-
vamente), de modo que será dada ênfase aos resultados 
das categorias branca, preta e parda (Tabela 3).

As categorias de meio de transporte responsáveis 
pelas maiores taxas de óbitos foram pedestre (6 por 
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Figura 2  -  Distribuição proporcional de óbitos por acidentes de transporte terrestre segundo meio de 
transporte da vítima e sexo. Brasil, 2003

a) VTP: veículo de transporte pesado

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade

Tabela 2  -  Mortalidade proporcional por acidentes de transporte terrestre segundo meio de transporte da 
vítima, faixa etária e sexo. Brasil, 2003

Acidentes de 
transporte/
Categorias

Masculino Feminino

0 a 14 
(%)

15 a 19
(%)

20 a 39
 (%)

40 a 59 
(%)

≥60 anos 
(%)

0 a 14 
(%)

15 a 19
(%)

20 a 39
(%)

40 a 59
(%)

≥60 anos
(%)

Pedestre 49,2 20,2 20,1 31,6 48,7 48,8 24,6 24,6 38,0 54,3

Automóvel 15,7 19,2 20,0 19,5 14,5 19,6 23,9 26,4 21,1 15,2

Bicicleta 7,0 5,4 3,3 4,9 4,4 2,9 3,3 2,3 1,7 0,6

Motocicleta 2,5 22,4 20,7 8,3 2,9 2,6 12,2 11,6 4,8 2,2

VTP a 1,4 1,2 2,2 2,7 0,9 0,5 1,1 1,1 0,7 0,2

Caminhonete 0,8 0,9 0,7 0,9 0,5 0,3 2,2 0,6 1,3 0,4

Ônibus 0,7 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,8 1,0 1,1

Triciclo 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3

Outros 22,6 30,2 32,8 31,6 27,8 24,8 32,1 32,5 31,4 25,8

a) VTP: veículo de transporte pesado

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade
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100 mil), automóvel (4 por 100 mil) e motocicleta 
(2 por 100 mil). As demais categorias apresentaram 
taxas por demais pequenas, quando comparadas com 
as citadas.

A mortalidade por acidentes de transporte terrestre 
atingiu homens e mulheres diferentemente, como 
aconteceu com brancos, pretos e pardos, tendo sido 
possível identificar uma série de peculiaridades, a 
depender do meio de transporte avaliado. Em 2003, 
os homens pretos morreram mais por atropelamento 
(10 por 100 mil) do que os pardos (9 por 100 mil) 
ou os brancos (8 por 100 mil). Já o risco de óbito 
como ocupante de automóvel ou por acidente com 
motocicleta foi maior para os homens brancos do 
que para os pardos e pretos (Tabela 4). As mulheres 
pretas, a exemplo dos homens pretos, foram identifi-
cadas com maior risco de óbito por atropelamento (3 
por 100 mil) do que as brancas e pardas (2 por 100 
mil). As mulheres brancas, por sua vez, estiveram sob 
maior risco de óbito como ocupantes de automóvel, 
comparadas às pretas e pardas; e as mulheres pardas, 
sob maior risco de óbito por acidentes de motocicleta 
(0,5 por 100 mil) do que as brancas (0,4 por 100 mil) 
e pretas (0,2 por 100 mil) (Tabela 4).

O diferencial no risco de atropelamento segundo 
raça/cor parece ter sido influenciado pelo nível 
socioeconômico, representado pela variável escolari-
dade. Os atropelamentos ocuparam o primeiro lugar 
entre as causas de óbito para as pessoas com até quatro 
anos de estudo. Na população branca, as pessoas com 
até quatro anos de estudo morreram atropeladas a uma 
taxa duas vezes maior do que aquelas com quatro ou 

mais anos de estudo. Nas populações preta e parda, 
essa diferença foi menor (Figura 3). Cabe ressaltar 
que os indivíduos brancos apresentaram maiores 
níveis de escolaridade (nível socioeconômico) do 
que os demais.

Finalmente, em razão do elevado percentual de 
não-preenchimento da variável escolaridade, deve-se 
manter cautela na interpretação desses resultados.

Evolução das taxas de mortalidade 
por acidentes de transporte terrestre 
no Brasil, de 2000 a 2003
Comparando-se três diferentes categorias de 

acidentes de transporte (automóvel, atropelamento, 
motocicleta), de modo geral, as menores taxas de 
mortalidade foram observadas entre os acidentes de 
moto e as maiores entre os atropelamentos. As taxas 
intermediárias corresponderam aos acidentes com 
ocupantes de outros veículos (Figura 4).

Também foi bastante evidente o diferencial das 
taxas de mortalidade por raça/cor. A taxa de mor-
talidade por atropelamento foi bastante semelhante 
entre pretos e pardos; e maior nesses dois grupos, em 
relação a brancos, durante todo o período analisado. 
A taxa de mortalidade por acidentes com ocupantes 
de outros veículos manteve-se, ao longo do período, 
sempre maior na população branca, comparada à 
dos pardos e pretos. Para os acidentes de motoci-
cleta, a evolução ao longo do período foi semelhante 
para brancos e pardos, que sempre apresentaram 
taxas maiores do que as observadas entre os pretos 
(Figura 4).

Tabela 3  -  Número de óbitos e taxas de mortalidade por acidentes de transporte terrestre a segundo raça/cor e 
sexo. Brasil, 2003

Gênero
Óbitos Taxas

Branca Preta Amarela Parda Indígena Total Branca Preta Amarela Parda Indígena Total

Masculino 14.183 1.415 88 9.190 40 26.934 31,1 24,8 8,7 26,8 10,4 30,9

Feminino 3.612 261 23 1.842 12 6.242 7,3 5,0 1,6 5,5 3,1 6,9

TOTAL 17.796 1.676 111 11.032 52 33.182 18,7 15,3 4,5 16,3 6,7 18,8

Razão 
Masculino/Feminino 3,9 5,4 3,8 5,0 3,3 4,3 4,3 5,0 5,4 4,8 3,4 4,5

a) Considerados todos os meios de transporte – categorias

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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Tabela 4  -  Evolução da taxa de mortalidade por acidentes de transporte terrestre segundo meio de transporte 
da vítima, raça/cor e sexo. Brasil, 2000 a 2003

Categorias de 
acidentes/
Variáveis

Masculino Feminino Razão de taxas
Masculino/Feminino

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Pedestre

Branca 6,8 7,8 7,4 7,5 2,0 2,2 2,2 2,4 3,3 3,6 3,3 3,1

Preta 8,5 8,7 9,8 9,6 2,5 2,3 2,5 2,6 3,4 3,9 3,9 3,7

Parda 7,9 8,9 9,2 9,1 2,1 2,2 2,5 2,3 3,8 4,1 3,7 3,9

Motocicleta

Branca 2,6 3,4 3,9 4,3 0,2 0,3 0,4 0,4 11,7 11,2 9,9 10,2

Preta 1,5 1,6 2,4 2,6 0,1 0,2 0,2 0,2 11,0 8,4 12,3 17,2

Parda 2,3 2,9 3,6 4,0 0,2 0,3 0,4 0,5 9,9 11,4 9,0 7,9

Automóvel

Branca 5,5 6,3 6,9 7,1 1,6 1,8 1,8 1,9 3,5 3,5 3,8 3,7

Preta 3,0 3,8 4,1 3,8 0,6 0,5 0,8 0,9 5,5 7,5 4,8 4,3

Parda 4,8 4,9 5,6 5,6 1,1 1,0 1,2 1,1 4,4 5,0 4,7 5,0

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Figura 3  -  Taxa de mortalidade por acidentes de transporte terrestre segundo raça/cor e escolaridade (anos de 
estudo). Brasil, 2003
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Figura 4  -  Evolução da taxa de mortalidade por acidentes de transporte terrestre segundo meio de transporte 
da vítima e raça/cor, para o sexo masculino. Brasil, 2000 a 2003

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Evolução das taxas entre 1980 e 2003
A tendência das taxas padronizadas de mortalidade 

por acidentes de transporte terrestre no Brasil, para 
ambos os sexos, foi variável. A taxa de mortalidade por 
atropelamento cresceu desde 1980; a partir de 1998, 
porém, apresentou declínio importante. O mesmo 
ocorreu com os acidentes de automóveis e outros não 
especificados, cujas taxas declinaram, principalmente 
na década de 90, tendência que se acentuou e coincidiu 
com a implantação do Código de Trânsito Brasileiro 
em 1998. Esse fenômeno foi mais evidente em Regiões 
como o Sul e o Sudeste, onde o Código foi melhor 
implantado.12 Seguindo tendência oposta, as taxas de 
mortalidade por acidente com motocicleta cresceram 
de uma taxa praticamente nula em 1980, até 4,0 e 0,5 
por 100 mil habitantes em 2003, para os sexos mas-
culino e feminino, respectivamente. A faixa etária que 
mais morreu por acidente de motocicleta foi a de 20 a 
29 anos. Observou-se, também, uma grande diferença 
na magnitude das taxas de mortalidade entre homens 
e mulheres. As taxas para os atropelamentos foram 
cerca de 3 a 4 vezes maiores entre homens do que 
entre mulheres. As taxas para os ocupantes de veículos 
foram de 3,5 a 7,5 vezes maiores entre os homens do 

que entre as mulheres. Para os acidentes de motoci-
cleta, as taxas entre homens chegaram a ser 17 vezes 
as apresentadas pelas mulheres (Figura 5).

Discussão

O presente estudo mostrou a utilização de dados 
provenientes de sistemas de informações existentes 
– neste caso, o SIM e o do IBGE – para o diagnóstico 
de situação de saúde da população brasileira quanto 
à mortalidade por acidentes de transporte terrestre. 
A análise de tendência permitiu, ainda, o acompanha-
mento da evolução das taxas de mortalidade por esses 
eventos no decorrer de 14 anos, período em que se 
implantou o novo Código de Trânsito Brasileiro e em 
que a frota de motocicletas cresceu, principalmente em 
áreas urbanas, como meio de transporte mais rápido 
e econômico.13 A análise da evolução dessas taxas por 
raça/cor e escolaridade, além dos meios de transporte 
utilizados pelas vítimas, pode proporcionar, ainda, a 
avaliação da efetividade de intervenções específicas, ou, 
ao menos, a geração de hipóteses quanto a essa efetivi-
dade, à semelhança do observado com a implantação 
do Código de Trânsito Brasileiro.
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Figura 5  -  Taxa padronizada de mortalidade por atropelamentos, acidentes de motocicleta e demais acidentes 
de transporte terrestre, segundo sexo. Brasil, 1980 a 2003

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Os acidentes de transporte terrestre são, em 
grande parte, previsíveis e passíveis de prevenção. 
Constituem, portanto, um problema suscetível a 
análise racional e intervenções. A análise da situação 
de saúde pode auxiliar no planejamento das ações e 
enfrentamento da questão. A prevenção de acidentes 
é um tema de Saúde Pública, cujas ações devem con-
templar a articulação entre diversos setores. Estudos 

sobre esse tema, melhoria e integração das bases de 
dados e avaliação das intervenções são algumas ini-
citivas a serem estimuladas, para subsidiar políticas 
públicas com planos estratégicos nacionais, a exem-
plo do desenvolvimento de parcerias entre os setores 
público e privado, para o adequado financiamento 
e a necessária prestação de contas do emprego dos 
recursos e das ações realizadas.1
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Vigilância de acidentes de transporte terrestre no Brasil

Torna-se fundamental a continuidade da implanta-
ção do Código de Trânsito Brasileiro, o qual se mostrou 
efetivo, embora ainda não tenha sido devidamente im-
plantado em todas as macrorregiões do País.12 Também 
é importante seu aprimoramento e atualização para 
o enfrentamento de novas realidades, com o apro-
fundamento do processo educativo dos condutores e 
pedestres e a fiscalização rigorosa do uso do álcool, 
de cintos de segurança e do respeito aos limites de 
velocidade, entre outras medidas a serem tomadas.

O surpreendente crescimento das taxas de morta-
lidade entre jovens condutores de motocicleta requer 
ações urgentes. Parcerias do poder público com as 

entidades de condutores – em particular, com as as-
sociações de motoboys – devem promover a adoção 
de medidas trabalhistas e, principalmente, educativas, 
para mudar comportamentos.

Finalmente, a vigilância de acidentes de transporte 
deve ser aperfeiçoada, especialmente no seu papel 
de defesa, atraindo a atenção dos gestores públicos 
para o problema e subsidiando a articulação entre 
o atendimento pré-hospitalar e uma resposta ágil e 
qualificada da assistência hospitalar de urgência e sua 
retaguarda. A melhor contribuição do setor Saúde está 
na prevenção desses eventos e na promoção de ações 
intersetoriais e integradas dos parceiros envolvidos.
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Resumo
A violência se incorporou à agenda do setor Saúde recentemente, por volta das duas últimas décadas do século XX, 

pautada pelo crescimento dos números de óbitos e adoecimentos por causas externas. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, anualmente, mais de 1,6 milhão de pessoas morrem vítimas de violência individual ou coletiva. Este artigo apresenta 
o processo de inserção do tema Violência no contexto do Ministério da Saúde (MS) e as iniciativas nas diversas áreas afins 
ao tema. Relata, ainda, a estruturação da Rede Nacional de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde, estimulada pelo 
MS com o objetivo de subsidiar, técnica e politicamente, projetos locais de promoção da saúde e prevenção de violências; e 
divulga as principais deliberações da I Oficina Nacional da Rede de Prevenção de Violências, realizada em junho de 2005, 
visando à articulação dessa Rede.

Palavras-chave: violência; prevenção de acidentes; vigilância; Sistema Único de Saúde.

Summary
Violence has been recently included in the agenda of the Health sector, within the last two decades of the XX century, 

following an increase in the number of deaths and illnesses due to external causes. According to the World Health 
Organization, 1.6 million people die annually from individual or collective violence. This text presents the inclusion 
process and various initiatives of the Brazilian Ministry of Health (MS) regarding violence prevention. It also reports 
the organization of the National Violence Prevention and Health Promotion Network, encouraged by the MS, in order to 
provide technical and political basis for local projects on health promotion and violence prevention and disseminates 
the main deliberations of the I National Workshop of the Violence Prevention Network, held in June 2005, reinforcing 
the Network’s structure.

Key Words: violence; accident prevention; surveillance; National Unified Health System.

Iniciativas de vigilância e prevenção de acidentes e 
violência no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS)
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Introdução

A violência é um fenômeno social e histórico de 
conceituação complexa, que encerra eventos de 
natureza diversa relacionados às estruturas sociais, 
econômicas, políticas, culturais e comportamentais, 
os quais, muitas vezes, fundamentam e legitimam atos 
de violência institucionalizada.

O Relatório Mundial sobre a Violência e a Saúde, da 
Organização Mundial da Saúde, conceitua a violência 
como “uso intencional da força física ou do poder, 
real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra 
pessoa ou contra um grupo ou comunidade que 
possa resultar em ou tenha alta probabilidade de 
resultar em morte, lesão, dano psicológico, proble-
mas de desenvolvimento ou privação”.1

Minayo e Souza 2 conceituam a violência como 
“evento representado por ações realizadas por in-
divíduos, grupos, classes, nações, que ocasionam 
danos físicos, emocionais, morais e ou espirituais 
a si próprio ou a outros”. A violência, portanto, não 
é praticada apenas contra indivíduos, senão também 
contra grupos, gêneros, etnias e até nações, sendo um 
fenômeno não apenas contemporâneo, porém arraiga-
do na história da constituição da humanidade.

A violência apresenta uma forte associação com 
a pobreza, resultante das desigualdades sociais e da 
exclusão,3 revestindo-se de complexidade, seja pela 
multiplicidade de seus determinantes, seja pela varie-
dade de abordagens e potencialidades de intervenção, 
o que, na Saúde, aponta para um novo significado do 
conceito Prevenção.

A consciência social sobre o tema tem se aprofundado, 
enquanto a tolerância contra atos violentos, reduzido. 
Entretanto, sobre este último ponto, ainda permanecem 
diferenciações e flexibilidades na aceitação social. Por 
exemplo, a violência do trânsito – atropelamentos e 
mortes por consumo de álcool abusivo e alta velocidade 
– todavia é aceita como fatalidade, mais tolerada que 
os homicídios. A violência doméstica contra crianças, 
adolescentes, mulheres e idosos permanece um tabu, 
algo não dito e restrito aos “lares”, oculta, silenciada e, 
de certa maneira, tolerada com a conivência pactuada 
dos membros da família e da comunidade. A violência da 
criminalidade e da delinqüência social, por outro lado, 
inscreve-se no imaginário social como indiscutivelmente 
condenável.4

Algumas faces do problema
No Brasil, na década de 90, mais de um milhão de 

pessoas morreram por violências e acidentes: cerca 
de 400.000 por homicídios, 310.000 por acidentes de 
trânsito e 65.000 por suicídios; o restante, por aciden-
tes em geral. Em 1980, de cada 100 mil habitantes, 12 
morriam por homicídios; em 2003, esse número foi 
de 28 por 100 mil hab.4

Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde (SVS/MS), em 2003, ocorre-
ram 126.656 mortes violentas no País, destacando-se 
as agressões (51 mil), os acidentes de trânsito (33,6 
mil) e os suicídios (7,8 mil). A maioria das mortes 
violentas ocorre entre homens jovens.5

Há menor informação sobre as violências domés-
ticas – todas as formas de agressões que acontecem 
nos domicílios. Os estudos existentes mostram somente 
a ponta do iceberg. As agressões contra crianças e 
adolescentes acontecem, em sua maioria, dentro de 
casa, praticadas pelos próprios parentes.6

As mulheres também são vítimas constantes da 
violência doméstica. Estudo realizado por Acosta e 
Barker 7 com 749 homens na faixa etária entre 15 e 
60 anos no Rio de Janeiro mostra que 25,4% deles 
usaram de violência física contra sua parceira íntima 
pelo menos uma vez, 38,8% usaram violência psico-
lógica e 17,2% informaram ter praticado violência 
sexual.

Em relação aos idosos, os estudos indicam que a 
maioria das queixas refere-se à violência praticada por 
parentes.8 Noventa por cento dos casos de violência 
contra esse grupo ocorrem no interior dos lares, dois 
terços dos agressores são filhos homens, noras, genros 
e cônjuges, e o agressor físico e emocional usa drogas. 
Contribuem para a maior vulnerabilidade do idoso: o 
agressor viver na mesma casa que a vítima; os filhos 
serem financeiramente dependentes dos pais idosos 
ou, ao contrário, o idoso depender da família e de seus 
filhos para sobreviver; o ambiente de pouca comuni-
cação, pouco afeto e fragilidade de vínculo familiar; 

A violência apresenta uma 
forte associação com a pobreza, 
resultante das desigualdades 
sociais e da exclusão. 
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o isolamento social da família e da pessoa idosa; o 
idoso ter sido ou ser agressivo nas relações com seus 
familiares; haver história de violência na família; o 
responsável pelo idoso ter sido vítima de violência 
doméstica; e presença de depressão ou qualquer tipo 
de sofrimento mental ou psiquiátrico.4

Por sua invisibilidade, a violência vivida na esfera 
doméstica tende a ser minimizada ou tratada como 
uma questão policial e jurídica, ora criminalizando 
o autor, ora penalizando a vítima e afastando-a do 
relacionamento ameaçador, todavia sem apresentar 
alternativas sociais de práticas preventivas e promocio-
nais de qualidade de vida e saúde. No Brasil, a violência 
sexual comercial contra crianças e adolescentes, por 
sua relevância, é alvo de políticas públicas nas três 
esferas de governo. O Centro de Referência, Estudos 
e Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria), de 
Brasília-DF, coordenou, apoiado e patrocinado por 
diversas instituições, um estudo denominado "Tráfico 
de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de 
Exploração Sexual Comercial no Brasil".9 O trabalho 
constatou 241 rotas do crime organizado, por via 
terrestre, marítima ou aérea, usadas na exploração 
sexual de mulheres e crianças brasileiras. A pesquisa 
permitiu comprovar a relação direta entre o tráfico 
de seres humanos e o crime organizado – tráfico de 
drogas, falsificação de documentos e lavagem de di-
nheiro. O estudo também ampliou a compreensão do 
fenômeno para o contexto das redes organizadas de 
exploração comercial do sexo e, como conseqüência, 
instaurou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
para investigar e identificar as redes de exploração 
sexual de crianças e adolescentes.9

Autores, como Minayo e colaboradores, têm discuti-
do a importância de fazer da violência alvo de políticas 
públicas de saúde, por sua importância enquanto 
problema que afeta a saúde individual e coletiva.4 
Considerada um objeto novo para a saúde coletiva, a 
violência convida a um movimento que “contém em 
si a possibilidade de rejuvenescimento do escopo, 
dos debates e da própria definição dos horizontes e 
missão do setor”.10

Intersetorialidade na 
prevenção da violência
A complexidade das questões sociais exige vários 

olhares e abordagens, aglutinação de saberes e práticas 
na construção integrada de soluções. A ação interseto-

rial surge como uma nova possibilidade de resolução 
de problemas sociais, buscando aperfeiçoar recursos 
e soluções integradas.

Junqueira e Inojosa conceituam a intersetorialidade 
como a “articulação de saberes e experiências no 
planejamento, realização e avaliação de ações para 
alcançar efeito sinérgico em situações complexas, 
visando ao desenvolvimento social, superando a 
exclusão social”.11 A intersetorialidade pressupõe 
uma idéia de integração que transcende as ações 
isoladas de um único setor social, com vistas a uma 
nova abordagem dos problemas sociais.

A intersetorialidade implica, outrossim, novo 
formato de planejar, executar e controlar a prestação 
de serviços, objetiva superar as iniqüidades, buscar 
acesso igual para os desiguais. Nesse sentido, exige-se 
articulação de saberes e experiências, estabelecimento 
de parcerias e redes sociais. As redes sociais, por sua 
vez, buscam, com ações integradas, superar proble-
mas e estabelecer acordos de cooperação, aliança e 
reciprocidades, para definir seus objetivos de forma 
coletiva e articulada.12

No Ministério da Saúde, essa compreensão motivou 
a concepção da rede de prevenção de violência para o 
desenvolvimento de estratégias pactuadas de vigilância, 
prevenção e controle sustentável das violências e fato-
res de risco, apoiadas nas realidades social, econômica 
e regional do País. Participam da sustentação dessas 
redes gestores, profissionais de saúde, instituições 
públicas, instituições de ensino e pesquisa e entida-
des profissionais; e conselhos de saúde, instituições 
privadas e instituições não governamentais.

A sociedade tem estabelecido, cada vez mais, redes 
de saberes e práticas. Os espaços de conexão têm se 
redobrado à medida que o fluxo das informações e 
de atividades se intensifica, em resposta à demanda 
crescente de novos acordos sociais na vida dos povos. 
A Saúde, rediscutida nessa complexidade lançada pela 
sociedade em redes, abre-se à realização de suas pos-
sibilidades e limites mediante a construção, contínua, 
de formas de olhar e pontos de contato.

Inúmeras têm sido as iniciativas, em todos os 
campos do saber, de organização de espaços capazes 
de potencializar ações conjuntas e de fazer fluir as 
informações. A realização de uma ação conjunta não 
depende, tão-somente, dos fluxos diversos de informa-
ção. Ela exige que se definam objetivos e estratégias, 
implica estimular a organização da ação entre aqueles 
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que dela participarão. Mais do que tudo, esses espaços 
representam a capacidade de grupos e instituições de 
explicitar a riqueza intersubjetiva, organizacional e 
política, e concretizar esses compromissos.

Essa nova forma de articulação em rede requer 
a inclusão de instituições parceiras e atores que se 
mobilizem em torno a um tema que afeta, negativa-
mente, o cotidiano, para o melhor reconhecimento de 
suas causas, assim como de suas soluções potenciais. 
Nesse espaço, seguramente, são reforçados valores 
como colaboração, confiança e solidariedade. Dessa 
forma, esses atores se dispõem a pesquisar, monito-
rar, avaliar e promover a materialização de idéias, 
fomentando a distribuição de responsabilidades, a 
tomada democrática de decisões, controles coletivos 
sobre o que está a ser feito e avaliações sistemáticas 
dos resultados obtidos.

O que há de novo nesse tipo de organização em rede 
é que os atores envolvidos assumem uma ação proposta 
e decidem participar, engajam-se nessa ação como su-
jeitos de seus compromissos. Em suma, a organização 
em rede tem como valores fundamentais: co-respon-
sabilidade; liberdade; respeito mútuo; democracia; e 
transparência. Estas premissas reforçam a construção 
de uma agenda de compromissos entre atores do Estado 
e da sociedade civil, uma oportunidade de o Estado 
atribuir novo significado a seu papel e compromisso 
ético com a formulação de políticas públicas que res-
pondam às necessidades sociais, com o fortalecimento 
da autonomia das estruturas da sociedade.

O presente trabalho objetiva descrever as iniciativas 
do Ministério da Saúde na vigilância e prevenção de 
acidentes e violências, com destaque para a estrutu-
ração da Rede Nacional de Prevenção às Violências e 
Promoção da Saúde e a realização da I Oficina Nacio-
nal, visando a sua articulação.

Alguns resultados em andamento na 
incorporação do tema da violência pelo 
Ministério da Saúde

Reconhecendo a importância do tema, o Ministé-
rio da Saúde reuniu especialistas no tema Violência, 
gestores e profissionais de atendimento de serviços 
de urgência, que elaboraram um documento estabe-
lecendo as diretrizes e atividades para o setor Saúde e 
a construção de políticas intersetoriais. O documento 
foi pactuado junto ao Conselho Nacional de Saúde e 

apresentado como a Política Nacional de Redução 
da Morbimortalidade por Acidentes e Violências do 
Sistema Único de Saúde (PNRMAV/SUS).13

Essa Política lida com a violência em suas várias 
formas de expressão: agressão física; abuso sexual; 
violência psicológica; e violência institucional. Nela, 
a violência é abordada como um problema de Saúde 
Pública a ser compartilhado com outros setores, que 
necessita de definições de estratégias próprias de 
“promoção da saúde e de prevenção de doenças e 
agravos”.13 São pressupostos da PNRMAV: (I) saúde 
entendida como um direito humano fundamental e 
essencial ao desenvolvimento social e econômico; 
(II) direito e respeito à vida como valores éticos da 
cultura e da saúde; e (III) promoção da saúde como 
base para o desenvolvimento de todos os planos, pro-
gramas, projetos e atividades de redução da violência 
e dos acidentes.

O documento também define as seguintes dire-
trizes:
1. Promoção e adoção de comportamentos e ambien-

tes seguros e saudáveis
2. Monitoramento da ocorrência de acidentes e de 

violências
3. Sistematização, ampliação e consolidação do aten-

dimento pré-hospitalar
4. Assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas 

de acidentes e violências
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

O pressuposto colocado é de integração e articu-
lação de todas as áreas do Ministério da Saúde nas 
ações de vigilância, prevenção, assistência, avaliação 
e capacitação dos recursos humanos do SUS para a 
abordagem do tema.13

Após a publicação da Política Nacional de Redução 
da Morbimortalidade por Acidentes e Violências do SUS, 
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diversas intervenções e atividades foram desenvolvidas 
no esteio dessas diretrizes, entre as quais ressaltam:

Vigilância
A SVS/MS tem realizado monitoramento de aci-

dentes e violências por meio da análise das bases de 
dados existentes, como o Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). A 
análise dessas bases de dados tem servido ao monitora-
mento da morbimortalidade por acidentes e violências 
e à orientação de políticas públicas. Análises de dados 
foram apresentadas nas duas edições do Saúde Brasil, 
de 2004 e 2005, sobre tendências históricas de aciden-
tes e violências, avaliação da efetividade de políticas 
públicas – como o Código de Trânsito Brasileiro – e 
a campanha de desarmamento da população.5,14 Outra 
fonte de informação consiste no monitoramento dos 
fatores de risco, tendo sido realizada, em 2003, a 
1a Pesquisa Nacional de Fatores de Risco em Doenças 
e Agravos Não Transmissíveis em 16 capitais, graças 
à parceria entre o Instituto Nacional do Câncer/MS e 
a SVS/MS.15 Em 2007, ocorrerá a primeira Pesquisa 
Nacional de Fatores de Risco em Escolares, que contará 
com um módulo de acidentes e violências para mo-
nitorar o envolvimento de escolares adolescentes (13 
a 15 anos de idade) em situações de violência. Outra 
iniciativa em curso consiste na implantação do Sistema 
de Informação Sentinela de Violências em Municípios 
selecionados. Planejou-se uma ficha de notificação de 
acidentes e violências, a ser implantada em Municípios 
selecionados, para monitorar o comportamento desses 
agravos nos diversos segmentos populacionais e cursos 
da vida (mulher, criança, adolescente, idoso, deficiente 
físico e trabalhadores). Os Sistemas de Informação 
Sentinela serão implantados em locais de atendimento 
das vítimas de violência e de acidentes, visando captar 
informações essenciais para a prevenção, além de 
monitorar o impacto das ações implantadas.16

Assistência
A Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério 

da Saúde (SAS/MS), responsável por participar da 
formulação e implementação das políticas de atenção 
básica e especializada, responde, entre outras ações 
de seu Departamento de Atenção Especializada, pela 
implantação da Política Nacional de Atenção às Urgên-
cias.17 Esta política resultou do trabalho do Ministério 

da Saúde com o Conselho Nacional de Saúde, Estados 
e Municípios. Seu principal componente consiste na 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu), cuja cobertura atual é de 62 milhões 
de brasileiros em 266 cidades. A Política Nacional 
apóia-se em cinco ações:
1. Organização do atendimento de urgência em 

unidades de pronto-atendimento
2. Estruturação do atendimento pré-hospitalar móvel 

(Samu/192)
3. Reorganização das grandes urgências e prontos-

socorros em hospitais
4. Criação da retaguarda hospitalar para os atendidos 

nas urgências
5. Estruturação do atendimento pós-hospitalar

Na implantação desse serviço, estão sendo inves-
tidos recursos destinados à compra de ambulâncias, 
montagem das Centrais de Regulação e dos Núcleos 
de Educação em Urgência.18

Nesse sentido, a implantação do Qualisus objetiva 
qualificar os serviços de urgência com a melhoria do 
conforto do usuário, atendimento baseado em grau 
de risco, diminuição do tempo de espera e menor 
permanência no hospital. Previsto nos principais 
hospitais de urgência do País, o Qualisus exigirá a 
readequação tecnológica e dos processos de trabalho 
nessas unidades.19

Pesquisas e avaliação
O monitoramento e a avaliação consistem 

em instrumentos para melhorar o desempenho dos 
programas sociais. Essas atividades, entendidas 
como instâncias de aprendizagem que permitem a 
reestruturação e melhoria desses programas,20 con-
tribuem para o conhecimento da realidade local e o 
acompanhamento dos problemas existentes, permitem 
a correção de rumos, reforçam os êxitos e seus resulta-
dos e devem orientar tomadas de decisão. É desejável, 
portanto, que seus procedimentos atendam a todos os 
programas e projetos, enquanto processos formativos 
que colaboram no fortalecimento das capacidades 
dos indivíduos, das comunidades e das instituições. 
Algumas iniciativas em curso na área de prevenção 
da violência abordam tanto iniciativas de avaliação e 
monitoramento quanto incentivos a pesquisas. Entre 
elas, destacamos:
1. Fomento à realização de pesquisas estratégicas 

sobre o tema, a partir de uma cooperação entre 
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o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, com a seleção de cerca de 40 projetos 
de pesquisa, em que se investiram R$ 3 milhões.

2. Parceria da SVS/MS com o Centro Latino-Americano 
de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli, da 
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, 
Fundação Instituto Oswaldo Cruz, do Ministério 
da Saúde (Claves/ENSP/Fiocruz/MS), para realizar 
estudo de avaliação de experiências em prevenção 
de acidentes de trânsito em cinco capitais brasilei-
ras (Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, São Paulo e 
Recife).

3. Construção de indicadores de monitoramento da 
Rede Nacional de Prevenção às Violências e Promo-
ção da Saúde, sendo conduzida pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.

4. Parcerias em curso, a exemplo de uma pesquisa 
sobre custos em acidentes de trânsito, sendo 
conduzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea/MPOG), vinculado ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, e um in-
ventário das experiências brasileiras de prevenção 
de agressões por arma de fogo em parceria com 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD).

5. O desafio da avaliação de experiências da Rede 
Nacional de Prevenção de Violências e Promoção 
da Saúde, além do registro das experiências dos 62 
núcleos de prevenção à violência financiados, que 
contribuiu para sua difusão.21

Capacitação
A educação permanente em saúde é um dos desafios 

do SUS. Entre algumas das iniciativas em curso na 
SVS/MS, está a capacitação de gestores e trabalhadores 
de saúde na análise de dados e vigilância de violências, 
mediante curso de curta duração, para extração de 
indicadores (TAB-DANT, aplicativo para extração de 
indicadores de doenças e agravos não transmissíveis) 
cursos de especialização de longa duração em vigilân-
cia de doenças e agravos não transmissíveis, cursos de 
vigilância de lesões adaptado de projeto do Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados 
Unidos da América (EUA) e, em planejamento, o curso 
a distância sobre prevenção de violências em parceria 
com o Claves/ENSP/Fiocruz/MS. Ações de capacitação 
estão sendo executadas por instituições parceiras, jun-
to aos núcleos da rede de prevenção da violência. Além 

de capacitar, diretamente, gestores e trabalhadores da 
saúde, é possível considerar como ação formadora a 
inserção do tema Violência no currículo de matérias 
ministradas pelas instituições de ensino e pesquisa. 
Para tanto, é necessário vencer o desafio da articulação 
inter e intra-institucional.21

Prevenção de violências
O Projeto de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes de Trânsito foi elaborado tendo como 
referências teóricas as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde,22 o Código de Trânsito Brasileiro 23 
e a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências.13 O Projeto, que teve início 
em 2002, executado em cinco capitais, expandiu-se 
para outras 11 em 2006.

Estudo conduzido pelo Claves/ENSP/Fiocruz/MS, 
com avaliação dessas experiências, apontou avanços 
locais na articulação intersetorial, ações educativas, 
intervenções na mobilidade urbana e, em algumas ca-
pitais, redução das taxas de acidentes de trânsito.24

Outro projeto fundamental consiste na estruturação 
da Rede Nacional de Prevenção de Violências. Em 
maio de 2004, com o objetivo de implantar a Política 
de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 
Violências no que concerne à promoção e adoção de 
comportamentos e ambientes seguros e saudáveis, foi 
assinada a Portaria Ministerial no 936, de 20 de maio 
de 2004, que define e estrutura o modelo da Rede 
Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da 
Saúde, voltada à articulação de ações das três esferas 
de gestão, instituições acadêmicas e organizações não 
governamentais dedicadas à prevenção da violência. 
Essa rede tem os seguintes objetivos: (I) promover 
a articulação da gestão de conhecimento no desen-
volvimento de pesquisas, formulação de indicadores, 
disseminação de conhecimentos e práticas bem-su-
cedidas, criativas e inovadoras, nacionais, regionais 
e locais; (II) implantar a troca de experiências de 
gestão e formulação de políticas públicas inter e intra-

As redes sociais buscam, com ações 
integradas, superar problemas e 
estabelecer acordos de cooperação, 
e definir objetivos de forma 
coletiva e articulada. 
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setoriais; (III) fomentar o intercâmbio das práticas 
de atenção integral às pessoas vivendo situações de 
violência e segmentos populacionais sob risco; (IV) 
trocar experiências sobre formas de participação da 
sociedade civil, organizações não governamentais e 
comunidades no desenvolvimento do plano nas várias 
esferas de gestão; e (V) acompanhar o desenvolvimen-
to das ações de prevenção da violência e promoção da 
saúde nas várias esferas de gestão.19

Até novembro de 2004, a iniciativa de constituir a 
Rede Nacional de Prevenção de Violências encontra-
va-se sob a Coordenação da SAS/MS; a partir de então, 
essa atribuição passou às mãos da Coordenação-Geral 
de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, do Departa-
mento de Análise de Situação de Saúde da SVS/MS. Essa 
medida teve por objetivo potencializar a prevenção 
da violência, mediante intervenções e atividades de 
vigilância e promoção da saúde.

Antes, a ações do Ministério da Saúde no campo da 
prevenção da violência eram desenvolvidas, interna-
mente, por áreas específicas, como a área da Saúde 
da Mulher, da Criança e do Adolescente, a Vigilância 
Sanitária e a Coordenação Nacional de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Aids, da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (CN-DST/AIDS/SVS/MS). O Projeto 
de Promoção da Saúde, da então Secretaria de Polí-
ticas de Saúde (SPS/MS), também desenvolveu ações 
de prevenção da violência entre adolescentes e deu 
início ao Projeto de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes de Trânsito, citado no primeiro parágrafo 
deste item do texto. Ao ser criada em junho de 2003, 
a SVS/MS deu continuidade aos trabalhos iniciados 
pela SPS/MS nessa área, com um trabalho de análise 
da situação de saúde em acidentes e violências. O 
Ministério da Saúde também participou de ações em 
parcerias intersetoriais, como o Programa de Combate 
ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes, 
criado e desenvolvido pela Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, órgão integrante da Presidência 
da República.

De 2001 a 2003, apoiaram-se ações nos núcleos 
de prevenção da violência nos Estados do Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Amapá, Mato Grosso do 
Sul e Paraíba, além de um núcleo no Município de 
Recife. Diagnóstico realizado pela SAS/MS sobre as 
atividades dos núcleos de Maceió, Recife e Rio de 
Janeiro mostrou que o enfrentamento das violências 

nas diferentes localidades seguiu caminhos distintos, 
mesmo porque a diversidade regional do País impede 
a adoção de um único modelo de estrutura. Assim, 
cada Estado traçou sua trajetória de acordo com as 
especificidades locais. Criaram-se espaços públicos 
para a discussão sobre a violência e seu impacto na 
Saúde, realizaram-se seminários sobre o tema e os 
Municípios promoveram ações de articulação com as 
instâncias internas do governo, abrindo espaço para 
a manifestação e participação efetiva da população e 
criando novas alternativas de trabalho.

A constituição da Rede priorizou o trabalho com os 
Municípios onde já se articulavam redes de atenção 
e proteção a pessoas e populações vivendo situações 
de violência. Selecionaram-se os Municípios com mais 
de 100.000 habitantes e piores índices de mortalidade 
por homicídios, acidentes de transporte e suicídios. 
Esse processo foi desenvolvido pelo MS em parceria 
com o Claves/ENSP/Fiocruz/MS.25

Estabelecido esse ranking e considerado o orça-
mento disponível para 2004, foram contemplados 36 
Municípios, dois Estados, dez instituições acadêmicas 
e duas organizações não governamentais na compo-
sição da Rede. Dois núcleos estaduais (Mato Grosso 
do Sul e Paraíba), que haviam realizado convênios 
em 2003, incorporaram-se à nova proposta do MS. 
Também foram abertas possibilidades de outros Mu-
nicípios e instituições agregarem-se à idéia e fazerem 
parte da Rede. O Ministério da Saúde investiu cerca 
de R$ 5 milhões e, até o momento da finalização 
deste relatório, a Rede estava constituída de 62 nú-
cleos, distribuídos nas cinco macrorregiões nacionais 
(Figura 1), principalmente concentrados na Região 
Sudeste e em Áreas Metropolitanas de capitais. Desses 
Núcleos, 14 são instituições de ensino e pesquisa 
que, junto com o Ministério da Saúde, têm a missão 
de capacitar, apoiar, monitorar, avaliar e sistematizar 
experiências.

Os recursos para sua implementação foram repas-
sados mediante convênios. Pode-se identificar dois 
pontos comuns em relação às dificuldades enfrentadas 
pelos núcleos: todos tiveram problemas na gestão dos 
recursos financeiros advindos de convênios, o que ca-
racteriza deficiência na qualificação dos gestores para 
lidar com esse aspecto administrativo-financeiro; e não 
contavam com pessoal qualificado para a abordagem 
do tema Violência.
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I Oficina Nacional da Rede 
Nacional de Prevenção de Violências 
e Promoção da Saúde

Em junho de 2005, a SVS/MS realizou, em Brasília, 
o I Seminário da Rede Nacional de Prevenção de Vio-
lências e Promoção da Saúde, com os objetivos de: (I) 
fomentar a constituição da Rede pelos núcleos muni-

cipais, estaduais, acadêmicos e não governamentais; 
e (II) elaborar estratégias para o estabelecimento de 
parcerias nas demais ações, envolvendo as três esferas 
de governo. O encontro possibilitou, ainda: troca de 
experiências; pacto do papel das instituições de ensino e 
pesquisa; e definição dos mecanismos de comunicação 
da Rede e principais aspectos do monitoramento das 
atividades desenvolvidas.

Macrorregião Núcleos acadêmicos Núcleos municipais Núcleos estaduais Núcleos – ONG a

Sudeste Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Centro Latino-Americano de Estudos sobre 
Violência e Saúde Jorge Careli, da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, 
Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Claves/
ENSP/Fiocruz/MS)
Universidade de São Paulo (USP)-Ribeirão 
Preto-SP
Núcleo de Estudos da Violência (NEV)/USP
Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG)

Vitória-ES
Cariacica-ES
Serra-ES
Vila Velha-ES
Rio de Janeiro-RJ
Belford Roxo-RJ
Duque de Caxias-RJ
Niterói-RJ
Nova Iguaçu-RJ
Petrópolis-RJ
São Paulo-SP
Campinas-SP
Diadema-SP
Embu-SP
Guarulhos-SP
Itaquaquecetuba-SP
Osasco-SP
Praia Grande-SP
São José dos Campos-SP
Belo Horizonte-MG

São Paulo
Rio de Janeiro

Viva Rio, 
Rio de Janeiro-RJ
Instituto Pro-
mundo, 
Rio de Janeiro-RJ
Ipas Brasil, 
Rio de Janeiro-RJ

Sul Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS)

Curitiba-PR
Foz do Iguaçu-PR
Porto Alegre-RS
Caxias-RS

Centro-Oeste Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS)
Universidade de Brasília (UnB)

Goiânia-GO
Campo Grande-MS
Corumbá-MS
Cuiabá-MT

Mato Grosso do Sul
Distrito Federal

Nordeste Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Fundação Universidade de Pernambuco (UPE)
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE)
Escola de Saúde da Família de Sobral-CE
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Campina Grande-PB 
Recife-PE
Olinda-PE
Feira de Santana-BA
Sobral-CE
Natal-RN

Paraíba

Norte Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Rio Branco-AC
Manaus-AM
Porto Velho-RO
Boa Vista-RR
Pacaraima-RR

Amapá

a) ONG: organizações não governamentais

Figura 1 - Núcleos de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde
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Nesse encontro, realizou-se uma oficina com os 
núcleos acadêmicos integrantes da Rede, da qual 
participaram: Escola Nacional de Saúde Pública 
(Claves/ENSP/Fiocruz/MS); Universidade Federal de 
Pernambuco; Universidade Estadual de Pernambuco; 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; Escola de Saúde Publi-
ca do Ceará; Escola de Saúde da Família de Sobral; 
Universidade Federal do Amazonas; Universidade de 
Brasília; e Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul. Em seguida à apresentação da experiência de cada 
núcleo, constatou-se a importância de sua participação 
no processo de implementação da Rede. Pactuaram-se 
as seguintes atribuições:
1. Definição de metodologias de capacitação e 

organização de cursos.
2. Apoio à sistematização de experiências locais.
3. Construção de um cadastro nacional de experiên-

cias.
4. Proposição de indicadores de monitoramento.
5. Definição de experiências para serem avaliadas 

a posteriori.
6. Apoio à sistematização de experiências de preven-

ção da violência e promoção da saúde integrantes 
da Rede.
Além das atribuições gerais, as atribuições espe-

cíficas estabelecidas para algumas dessas instituições 
foram: para a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, desenvolvimento de indicadores de monito-
ramento da Rede; e para a Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, desenvolvimento de espaço de 
comunicação eletrônica da Rede.

Em fevereiro de 2006, uma nova oficina reuniu as 
instituições acadêmicas participantes da oficina de 
junho de 2005, em que se integraram novos núcleos 
à Rede: Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação 
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo; Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
também da Universidade de São Paulo; e Universidade 
Federal de Minas Gerais. Essa oficina reafirmou os 
compromissos pactuados anteriormente, além de 
definir novos objetivos, a saber: (I) fomentar projetos 
de extensão e ensino sobre o tema Violência nas uni-
versidades; (II) apoiar a sistematização e publicação 
de experiências de prevenção da violência e promoção 
da saúde pelos integrantes da Rede; e (III) organizar 
cursos por núcleos selecionados.

Estabeleceram-se, de comum acordo, objetivos 
específicos para cada núcleo. Definiu-se uma or-
ganização interna em que os núcleos acadêmicos 
permaneceram responsáveis pelo acompanhamento 
de determinados núcleos da Rede, contemplando, 
preferencialmente, a proximidade regional.

Outra importante conclusão do encontro foi a de 
que a eficiência de um processo em rede está relacio-
nada, diretamente, à qualidade da comunicação entre 
os participantes. Sendo assim, previu-se a inclusão de 
todas as formas possíveis de troca de informações entre 
os núcleos – comunicação via Internet; comunicação 
horizontal; troca de experiências em encontros anuais, 
nacionais e regionais –, incentivando-se o contato, por 
telefone ou e-mail, entre os coordenadores dos núcleos, 
as instituições de pesquisa e o Ministério da Saúde.

Desafios e conclusão

São muitos os desafios à inserção do tema Violência 
no contexto da Saúde, sua institucionalização e sus-
tentabilidade. Um primeiro desafio consiste na criação 
e posta em prática de planos nacionais de prevenção 
de doenças e agravos não transmissíveis, inclusive 
de prevenção da violência no nível local, articulado 
com as diferentes áreas e experiências existentes. 
Outro desafio consiste na ampliação da capacidade da 
vigilância de violências, seja pela melhoria das bases 
de dados e implantação da coleta de dados sobre 
violência (serviços sentinela), seja pela ampliação 
da capacidade de análise dos dados existentes. Outra 
questão consiste na definição de prioridades e apoio 
a pesquisas sobre as causas, conseqüências, custos e 
atividades de prevenção da violência.

A organização da assistência à saúde também lida 
com muitos desafios: incorporação efetiva da preven-
ção da violência na atenção primária; fortalecimento 
das respostas assistenciais de saúde às vítimas da 
violência em seu aspecto biopsicossocial; atendimento 
às urgências; e articulação de parcerias na busca de 
respostas integradas.

A iniciativa do Ministério da Saúde de fomento da 
Rede Nacional de Prevenção de Violências e Promoção 
da Saúde significa um importante passo no avanço da 
abordagem do tema. As redes têm um grande poten-
cial de inovação, atuam de maneira diferenciada à de 
instituições isoladas e não supõem, necessariamente, 
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um centro hierárquico e uma organização vertical; são 
definidas pela multiplicidade quantitativa e qualitativa 
dos elos entre seus diferentes membros, orientadas 
por uma lógica associativa. Dessa forma, elas se 
mantêm dinâmicas, sempre abertas à incorporação 
de novos grupos, interesses e pessoas.

A ação de prevenção da violência faz-se de forma in-
tegrada e articulada entre diversas áreas e um conjunto 
das políticas sociais, seja com a Educação, a Secretaria 
Especial de Direitos das Mulheres, a Justiça, a Assistên-
cia Social, os Conselhos Tutelares, as universidades e 
outros parceiros, promovendo a eqüidade social e de 
gênero. No esteio dessa articulação, é fundamental o 
apoio permanente à colaboração e maior intercâmbio 
de informações para a prevenção da violência, bem 
como a busca de respostas práticas que considerem 
as políticas internacionais de controle de tráfico de 
armas, drogas e seres humanos.

A multiplicidade dos fatores determinantes dos 
desafios envolvidos implica, de parte do setor Saúde, 
a definição de prioridades e um posicionamento, 
mais além do papel de contagem e tratamento das 
vítimas, de articulação e formulação de intervenções 
à altura de sua responsabilidade diante dessa questão 
contemporânea.

Parafraseando Nelson Mandela, “Devemos fazer 
frente às raízes da violência. Só assim transforma-
remos o legado do século passado, de lastro oneroso 
em experiência ensinada”.1
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Resumo
As taxas de mortalidade por causas externas – acidentes e violências – apresentam-se altas e crescentes desde a década 

de 80, disseminando-se, em algumas regiões do Brasil, à semelhança de doenças transmissíveis. O Ministério da Saúde 
tem se mobilizado para o enfrentamento do problema e, por intermédio da Coordenação-Geral de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde, promoveu, em setembro de 2005, o I Seminário Nacional de Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. No evento, aprovou-se a Agenda de Vigilância, Prevenção e Controle dos 
Acidentes e Violências. O documento define quatro eixos principais de atuação, cujos elementos são detalhados no presente 
artigo: I – Implantação da Vigilância e do Sistema de Informação de Acidentes e Violências; II – Gestão; III – Intervenção; e 
IV – Avaliação e apoio à pesquisa.

Palavras-chave: violência; acidentes; vigilância; política de saúde.

Summary
External causes mortality rates – accidents and violence – have been epidemically increasing since the eighties. 

The Brazilian Ministry of Health has launched some initiatives to face this problem, by its General Coordination of 
Noncommunicable Diseases and Conditions of the Health Surveillance Secretariat, organizing the I National Seminar 
on Noncommunicable Diseases and Conditions and Health Promotion in September 2005. During this event, an 
Agenda on Accidents and Violence Surveillance, Prevention, and Control was discussed and officially presented. This 
paper presents the agenda’s four axes on which prevention activities were developed and organized: I – Accidents and 
Violence Surveillance and Information System Implementation; II – Management; III – Intervention; and IV – Research 
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Agenda de prioridades para acidentes e violências

Introdução

As causas externas – acidentes e violências – cor-
respondem à terceira causa de óbito na população 
brasileira, preponderando entre homens jovens e 
negros.1 As taxas de mortalidade por esses eventos 
apresentam-se altas e crescentes desde a década de 
80, disseminando-se, em algumas regiões do Brasil, 
à semelhança de doenças transmissíveis.1

O Ministério da Saúde, enquanto acompanha a cres-
cente morbimortalidade por causas externas no País, 
mobiliza-se para, efetivamente, incluir a prevenção 
dos acidentes e violências em sua agenda e ampliar a 
compreensão da necessidade do enfrentamento desse 
problema, tradicionalmente restrito a outros setores, a 
exemplo do Transporte, Segurança e Justiça.

A Saúde não se propõe apenas a assumir a respon-
sabilidade pela assistência e reabilitação das vítimas de 
acidentes e violências como também pela prevenção 
dos eventos, em uma perspectiva de promoção da 
saúde da população.

O objetivo deste artigo é apresentar a Agenda de Vigi-
lância, Prevenção e Controle dos Acidentes e Violências, 
resultante de pacto firmado no I Seminário Nacional de 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da 
Saúde, realizado em setembro de 2005. A agenda reflete 
os esforços da Coordenação-Geral de Doenças e Agra-
vos Não Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde (CGDANT/SVS/MS), em 
parceria com diferentes instituições, e corresponde às 
finalidades de sua estruturação, promovendo, também, 
a sustentabilidade de suas ações.

Metodologia

Em Brasília, entre os dias 20 e 22 de setembro de 
2005, foi realizado o I Seminário Nacional de Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, cujo 
objetivo consistiu em consolidar as áreas interessadas 
e pactuar uma Agenda Nacional de Prioridades em 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis.

Participaram do seminário 200 técnicos indicados 
por Secretarias de Estado e Municipais de Saúde de 
todo o País, além de representantes de diversas áreas 
do Ministério da Saúde e instituições de ensino e pes-
quisa. Na ocasião, o Ministério da Saúde apresentou 
em sessão plenária, separadamente, uma proposta 
de agenda para a vigilância, prevenção e controle de 

acidentes e violências, e outra para doenças crônicas. 
Os participantes do I Seminário distribuíram-se em 20 
grupos temáticos, que discutiram e sugeriram questões 
para serem agregadas em ambas as agendas. A síntese 
do material revisto foi apresentada e aprovada em 
sessão plenária final.

Os pactos da Agenda de Vigilância, Prevenção e 
Controle dos Acidentes e Violências organizam-se em 
quatro eixos:
I. Implantação da Vigilância e do Sistema de 

Informação de Acidentes e Violências, visando 
consolidar a estruturação do sistema de vigilância 
mediante o aperfeiçoamento e ampliação das ativi-
dades de monitoramento desses agravos, tanto para 
a população geral quanto para grupos populacio-
nais mais vulneráveis.

II. Gestão, com responsabilização, sustentabilidade, 
financiamento, educação permanente em saúde, 
regulamentação, participação e controle social, 
visando fortalecer a gestão do sistema de vigilância, 
sensibilizando gestores da Saúde e capacitando 
trabalhadores da área para a vigilância de acidentes 
e violências.

III.Intervenção, via intersetorialidade, integralidade 
e interface com serviços de assistência, visando 
fortalecer parcerias intersetoriais e desencadear 
ações de prevenção de acidentes e violências e 
promoção da saúde.

IV. Avaliação e apoio à pesquisa, para o desen-
volvimento de tecnologias de vigilância mediante 
parcerias com instituições de ensino e pesquisa 
(centros colaboradores) e avaliação da efetividade 
das intervenções propostas.

Resultados

Apresentam-se, a seguir, os elementos de cada eixo 
pactuado no I Seminário, com os respectivos produtos 
definidos para curto e médio prazos – 2005/2006 e 
2007/2008, respectivamente.

I - Implantação do Sistema de Vigilância de 
Acidentes e Violências
1. Definição e implantação da Rede de Vigilância de 

Acidentes e Violências em Serviços Sentinela.
A seleção de Municípios e serviços sentinela par-

ticipantes da Rede baseou-se nos seguintes critérios: 
ranking da violência (Municípios com mais de 
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100.000 habitantes e piores índices de mortalidade 
por homicídios, acidentes de transporte e suicídios); 
experiências em curso nos Estados/Municípios; Ma-
triz de Exploração Sexual da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos; Programa de Ações Integradas 
e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual 
Infanto-Juvenil no Território Brasileiro (Pair); Mu-
nicípios prioritários da área técnica da Saúde da 
Mulher; Municípios com o Projeto de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito implan-
tado; decisão política; capacidade técnica; e sistemas 
de informações existentes.

A implantação do sistema de informações prioriza 
as violências contra mulheres, crianças, adolescentes, 
idosos, deficientes físicos e trabalhadores nos serviços 
sentinela dos Municípios selecionados, com capaci-
tação das equipes para a identificação dos casos de 
violência e seu adequado encaminhamento. A rede 
de vigilância de acidentes e violências em serviços 
sentinela ainda deve se articular com as políticas de 
prevenção e atenção integral às vítimas, formando 
redes de proteção.

A análise dos dados relativos aos atendimentos 
realizados nos serviços deve ser definida quanto a 
conteúdo e periodicidade; e apresentada em relató-
rios, para divulgação e subsídio de planejamento e 
intervenção em saúde.
2. Implantação/implementação do Sistema de Infor-

mações de Acidentes e Violências – curto prazo.
Os principais produtos esperados para essa fase são 

o Sistema de Informações de Acidentes e Violências 
em Municípios prioritários e serviços sentinela e o 
Sistema de Informação Sentinela de Violências,  ambos 
já implantados. Para tanto, realizam-se:
-  discussões para o aprofundamento conceitual da 

metodologia de vigilância em serviços sentinela;
-  integração de bancos de dados existentes, evitando 

a criação excessiva de novos sistemas;

-  utilização dos sistemas de informações existen-
tes, para implementar a vigilância de acidentes e 
violências [Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH/SUS) e Sistema de Informações Ambulatoriais 
(SIA/SUS), do Sistema Único de Saúde (SUS); e 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 
sob co-gestão da SVS/MS e do Departamento de 
Informática do SUS (Datasus/MS)];

-  elaboração de projeto-piloto para validação do 
sistema;

-  análise da viabilidade de unificação das informações, 
para utilizar o Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan), sob co-gestão da SVS/MS e 
do Datasus/MS, em saúde do trabalhador; e

-  articulação e integração das diversas fontes de 
dados em parceria com a Segurança, Justiça, Trans-
porte, Educação, Direitos Humanos, entre outros.

Prevê-se, ainda nessa fase:
-  aquisição de equipamentos pelas Secretarias de 

Saúde ou outras instituições, após levantamento de 
necessidades;

-  seleção e disponibilidade aos serviços sentinela dos 
indicadores definidos pelo Comitê Temático Inter-
disciplinar de Violências da Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde (Ripsa), coordenada pela 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS);

-  definição de aplicativo para entrada de dados e 
fluxo de informação (TAB-DANT, aplicativo para 
extração de indicadores de doenças e agravos não 
transmissíveis), bem como elaboração de manual 
instrutivo;

-  implantação das fichas de notificação de acidentes 
e de notificação de violência sexual, doméstica ou 
outras violências;

-  implantação do projeto-piloto de Geoprocessa-
mento de Acidentes de Trânsito (Geotrans) em 
Municípios; e

-  manutenção e aperfeiçoamento das atividades de 
monitoramento da morbimortalidade por violên-
cias.

3. Monitoramento dos fatores de risco de acidentes e 
violências.
Para o conhecimento da prevalência de fatores de 

risco em escolares, realiza-se a 1a Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar (PENSE), em parceria com a Co-
ordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição 
da Secretaria de Atenção à Saúde (CGPAN/SAS/MS) e 
o Ministério da Educação.

A Saúde ocupa-se não só da 
assistência e reabilitação das 
vítimas de acidentes e violências 
mas também de sua prevenção, 
em uma perspectiva de 
promoção da saúde. 
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Divulga-se a análise dos dados da Pesquisa Nacional 
de Fatores de Risco – Módulo de Violências, realizada 
no ano de 2003, resultante de parceria entre o Instituto 
Nacional de Câncer/MS, a SVS/MS e a Escola Nacional 
de Saúde Pública da Fundação Instituto Oswaldo 
Cruz, Ministério da Saúde (ENSP/Fiocruz/MS). Ênfase 
é dada à análise sobre violências e uso abusivo de 
bebida alcoólica para, juntamente com os dados da 
PENSE, servir de subsídio à prevenção e fortalecer o 
planejamento de ações a serem desenvolvidas pelas 
Secretarias de Saúde e demais órgãos e instituições que 
trabalham com a prevenção de violências nos níveis 
local, estadual, regional e nacional.
4. Apoio aos Estados e Municípios na estruturação de 

áreas técnicas encarregadas da vigilância de violên-
cias, para consolidação do Sistema de Informações 
de Acidentes e Violências, cujos relatórios de análise 
dos dados devem subsidiar políticas e estratégias 
para o enfrentamento do problema.

II - Gestão
1. Expansão da implementação da Política Nacional 

de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 
Violências e Implantação da Política Nacional de 
Promoção da Saúde no âmbito do SUS, nas três 
esferas de governo.
Para a consecução do pacto pela gestão do Sistema 

de Vigilância de Acidentes e Violências, planeja-se:
-  promoção de maior agilidade no repasse de recur-

sos aos Municípios;
-  avaliação dos critérios de seleção para outros 

Municípios que não as capitais;
-  estruturação do Comitê Gestor da Política Nacional 

de Promoção da Saúde (Portaria MS/GM no 1.190, 
de 14 de julho de 2005), com definição e pacto 
da Agenda de Vigilância, Prevenção e Controle dos 
Acidentes e Violências no âmbito do Ministério da 
Saúde;

-  realização do Seminário Nacional de Vigilância de 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção 
da Saúde com gestores estaduais e municipais e re-
presentantes de outras instituições, com o objetivo 
de aprovar uma agenda de trabalho para vigilância, 
prevenção e controle de DANT e promoção da 
saúde; e

-  divulgação da Agenda entre todos os atores-par-
ticipantes do processo sanitário (gestores, traba-
lhadores de saúde e usuários), com o propósito 

de mobilizar a sociedade para o enfrentamento 
das violências, cuja morbimortalidade espera-se 
reduzir.

2. Divulgação e participação na Campanha Nacional 
do Desarmamento.
Prevê-se articulação, apoio e participação do 

Ministério da Saúde na Campanha Nacional do Desar-
mamento, bem como sua participação no Comitê Inter-
ministerial para o Desarmamento, com produção de 
análise de situação de saúde sobre violências por arma 
de fogo, subsidiando políticas de desarmamento.
3. Ampliação, implementação e fortalecimento da 

Rede Nacional de Prevenção da Violência e Pro-
moção da Saúde.
Prevê-se implantação dos Núcleos de Prevenção da 

Violência e Promoção da Saúde, conforme Portaria 
MS/GM no 936, de 19 de maio de 2004. Sua integra-
ção realiza-se mediante estratégias de mobilização e 
comunicação, entre as quais está a implantação de 
um website desenvolvido pela Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul. A viabilização de incentivo 
financeiro à implantação dos núcleos segue critérios 
epidemiológicos e prioridades sociais, com ações de 
monitoramento, avaliação e disseminação dos resul-
tados alcançados.

Concomitantemente, elaboram-se planos estaduais 
e municipais de prevenção da violência e promoção da 
saúde, com a construção de uma agenda de trabalho 
para implementação de políticas e ações intersetoriais, 
em articulação com redes sociais.
4. Definição e implantação de indicadores de mo-

nitoramento de gestão da Rede Nacional de Pre-
venção da Violência e Promoção da Saúde, para 
acompanhamento dos núcleos, em parceria com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

5. Articulação, participação e contribuição nas ações 
de enfrentamento do abuso, exploração e turismo 
sexual, em parceria com organizações não gover-
namentais e governamentais (Justiça, Turismo, 
Direitos Humanos e Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres).

6. Estímulo à gestão participativa da sociedade civil 
organizada e não organizada no desenvolvimento 
e na implantação dos planos de prevenção da 
violência e promoção da saúde nas três esferas de 
governo.

7. Apoio técnico e de suporte a Estados e Municípios 
(Secretarias de Saúde e outras instituições que 

Agenda de prioridades para acidentes e violências
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trabalham com a prevenção da violência) no pro-
cesso de implantação dos Núcleos de Prevenção da 
Violência e Promoção da Saúde.

8. Elaboração de documentos e material técnico de 
apoio às ações dos núcleos.

9. Educação permanente em saúde e capacitação, com 
qualificação da gestão para o trabalho de vigilância, 
prevenção e controle de violências e promoção 
da saúde, inserindo a temática sobre morbimor-
talidade por causas externas nas discussões e no 
conteúdo do processo de educação no SUS, em 
articulação com os Pólos de Educação Permanente 
loco-regionais.
Prevê-se, simultaneamente, a sensibilização de ges-

tores, trabalhadores de saúde, usuários, representantes 
dos movimentos sociais e instâncias de controle social, 
em articulação com os Pólos de Educação Permanente 
loco-regionais e instituições formadoras, sobre a im-
portância da identificação de situações de maus-tratos e 
violências e sua notificação pelos serviços sentinela.
10.Sensibilização e capacitação dos gestores e traba-

lhadores de saúde, com supervisão permanente, 
apoio e amparo legal para os profissionais que 
atendem pessoas em situação de violência.

11.Padronização do enfoque da pessoa em situação 
ou risco de violência (vítimas, agressores e con-
texto), ampliando a discussão sobre a atenção ao 
agressor e englobando, por exemplo, a realização 
de trabalho educativo com a família e de grupo 
terapêutico com o agressor, além de estímulo à 
estruturação de serviços de referência para vítimas 
e autores de violências.

12.Articulação de serviços que prestem atendimento a 
pessoas que tentam o suicídio, com sensibilização 
de gestores e trabalhadores de saúde sobre a impor-
tância da identificação, condutas e encaminhamento 
de pessoas em situações de violência intra-familiar 
ou sexual.

13.Capacitação de gestores e trabalhadores de saúde 
dos Estados e Municípios para a análise de dados 
de violências, mediante a realização de:

-  dois cursos de especialização em vigilância de DANT 
(420 h), em parceria com instituições de ensino e 
pesquisa;

-  dois cursos de vigilância de DANT de curta duração 
(80 h);

-  três cursos de vigilância de lesões [adaptados de 
material dos Centers for Disease Control and Pre-

vention (CDC), dos Estados Unidos da América] 
(40H); e

-  curso a distância sobre prevenção de violências, em 
parceria com o Centro Latino-Americano de Estudos 
de Violência e Saúde (Claves//ENSP/Fiocruz/MS).

14.Disseminação da cultura de paz.
15.Regulamentação, com participação do Ministério 

da Saúde, do Comitê Interministerial de Regula-
mentação da Propaganda de Bebida Alcoólica, 
juntamente com o Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) do Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran), o Ministério das Cidades (MCidades) e 
a Câmara Técnica de Saúde e Meio Ambiente; e

16.Participação do Ministério da Saúde, juntamente 
com o Ministério da Justiça, no inquérito de viti-
mização.

III - Intervenção – curto prazo
1. Implantação e expansão do Projeto de Redução 

da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito: 
Mobilizando a Sociedade. A implantação ocorre 
em cinco capitais, em articulação com os Núcleos 
de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde: 
Recife-PE; Belo Horizonte-MG; Goiânia-GO; Curi-
tiba-PR; e São Paulo-SP. A expansão do Projeto, 
entre os anos de 2005 e 2006, alcança outras 11 
capitais: Palmas-TO; Porto Velho-RO; Boa Vista-
RR; Teresina-PI; Salvador-BA; Campo Grande-MS; 
Cuiabá-MT; Florianópolis-SC; Fortaleza-CE; Rio de 
Janeiro-RJ; e Brasília-DF. Para 2007, planeja-se 
maior expansão do Projeto, com o objetivo de 
cobrir todas as capitais do País, divulgação de infor-
mações em relatórios e publicações, na expectativa 
de ver reduzida a morbimortalidade por acidentes 
de trânsito.

2. Realização de campanha nacional de mídia de pre-
venção de acidentes de trânsito em parceria com o 
Denatran/MCidades.

3. Publicação de estudos, pesquisas e análises de 
situação sobre morbimortalidade por violências 
segundo variáveis e fatores de risco definidos, 
visando à implantação de ações de prevenção 
da violência e de intervenção em situações de 
violência.

4. Articulação e desenvolvimento de políticas perma-
nentes de comunicação e de mídia, subsidiadas 
pelas análises de situação de saúde, com a divul-
gação do problema de violência para populações 
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com maior grau de vulnerabilidade. Para tanto, 
planeja-se:

-  produção e a divulgação de mapas e publicações;
-  material instrucional e educativo nas três esferas 

de governo;
- informação da mídia pelas Secretarias de Saúde 

sobre aspectos epidemiológicos e sociais do trân-
sito (o conteúdo da campanha deve ser adequado 
à promoção de comportamentos saudáveis no 
trânsito, enfocando grandes problemas – pedes-
tres/atropelamentos, motocicletas, bicicletas);

-  sensibilização e ampliação de parcerias com os diver-
sos meios de comunicação, buscando a divulgação 
de ações positivas e ações de prevenção de violências 
– incentivo a mudanças de pautas nos programas 
jornalísticos, de estímulo ao jornalismo responsável, 
à democratização da comunicação e à divulgação de 
informações corretas e oportunas; e

-  criação de um manual para profissionais de mí-
dia.

5. Articulação das ações de prevenção da violência e 
promoção da saúde com as políticas de integração 
regional, prioritariamente nos Municípios de fron-
teiras e em áreas de alto risco para violência.

6. Mapeamento e mobilização de recursos das redes 
familiares, comunitárias e sociais disponíveis (lo-
cais e regionais) para ações de enfrentamento da 
violência.

7. Ampliação das parcerias governamentais com a 
sociedade civil organizada – o terceiro setor – e a 
iniciativa privada. Para tanto, prevê-se:

-  estabelecimento de planos de ação de prevenção 
das violências e promoção da saúde (projetos de 
cultura e lazer, geração de renda);

-  estabelecimento de políticas junto aos setores da  
Assistência Social e do Trabalho, para a criação de 
espaços de convivência e oportunidades de desen-
volvimento cultural na comunidade do trabalho; e

-  favorecimento à construção de espaços educativos 
sobre a cultura da paz, juntamente com a política 
de segurança.

8. Articulação com a Secretaria de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde na definição de protocolos, 
sistemas de referência e contra-referência para 
pessoas em situação ou risco de violência.

9. Articulação e promoção de ações com outros 
setores (Segurança, Justiça, Delegacias, Conselhos 
Tutelares, Promotorias, Trânsito, Direitos Humanos, 

entre outros), visando garantir a integralidade na 
assistência e na promoção da saúde das vítimas de 
violências.

10.Articulação e promoção de ações junto às Secre-
tarias de Estado e Municipais de Saúde, visando 
garantir assistência integral e humanizada às víti-
mas de violências, com participação do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (CONASEMS), além do Conselho Nacional 
de Saúde.

11.Realização de fóruns para articulação e partici-
pação no processo de discussão e implantação 
das ações dos sistemas de informações e demais 
atividades da Política Nacional de Urgências e do 
atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu) para as vitimas 
de violências e acidentes.

12.Articulação junto a outros setores governamentais e 
não governamentais, visando redirecionar recursos 
e estratégias intersetoriais no trabalho em parceria, 
no âmbito da construção dos Planos Diretores De-
mocráticos e da Agenda 21, em consonância com a 
ótica da saúde e a promoção da qualidade de vida.

13.Articulação entre o Ministério da Educação e o 
Ministério da Saúde para envolver escolas nos tra-
balhos de prevenção das violências. Nesse sentido, 
promover-se-á:

-  sensibilização de docentes sobre o tema;
-  desenvolvimento de ações de mobilização das co-

munidades escolares para prevenção das violências; 
e

-  introdução nos currículos universitários de temas 
transversais, disciplinas e cursos específicos volta-
dos à assistência de pessoas em situação de risco 
ou vítimas de violência.

IV - Avaliação e apoio à pesquisa
1. Apoio à pesquisa, por intermédio do desenvolvi-

mento de parcerias com os seguintes centros cola-
boradores: Claves/ENSP/Fiocruz/MS; Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul; Universidade Federal de Per-
nambuco; Universidade do Estado de Pernambuco; 
Escola de Saúde Pública do Ceará; Universidade de 
Brasília; Universidade Federal do Amazonas; Núcleo 
de Estudos da Violência da Universidade de São 
Paulo; Universidade Federal do Rio de Janeiro; e 
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Universidade Federal de Minas Gerais. Implantação 
de outras parcerias, também com instituições de 
ensino e pesquisa, considerando-se sua distribuição 
regional.

2. Monitoramento e avaliação do desenvolvimento 
dos planos estaduais e municipais de prevenção às 
violências.

3. Definição de experiências da Rede Nacional de Pre-
venção às Violências e Promoção da Saúde, a serem 
avaliadas pelas seguintes instituições de ensino e 
pesquisa componentes da Rede: Claves/ENSP/Fio-
cruz/MS; Universidade Federal de Pernambuco; 
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de 
São Paulo; e Universidade de Brasília.

4. Inventário de experiências brasileiras de prevenção 
de violências por arma de fogo, desenvolvidas por 
setores governamentais, não-governamentais e 
privados; e posterior avaliação de duas dessas expe-
riências, em parceria com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), OPAS, Mi-
nistério da Justiça e Núcleo de Estudos da Violência 
da Universidade de São Paulo. A avaliação dessas 
experiências permite sua replicação e adequação, 
devendo ser completada em médio prazo.

5. Realização de pesquisas e análises de situação 
sobre morbimortalidade por acidentes e violências 
segundo variáveis definidas e fatores de risco ou 
de proteção, visando à implantação de ações de 
prevenção e intervenção no enfrentamento do pro-
blema. Prevê-se o repasse das informações sobre a 
situação de saúde para a mídia e outras instituições 
afins, visando alimentar campanhas de mobilização, 
prevenção e conscientização da população, além 
de contribuir para a construção de uma cultura da 
paz.

6. Avaliação, realizada em parceria com o Claves/
ENSP/Fiocruz/MS, do Projeto de Redução da Morbi-
mortalidade por Acidentes de Trânsito: Mobilizando 
a Sociedade, implantado em cinco capitais do País, 
entre os anos de 2003 e 2004.

7. Estudo de avaliação dos custos decorrentes de aci-
dentes de trânsito terrestres no Brasil (assistência 
à saúde, previdenciária, seguros, manutenção de 
rodovias, etc), realizada em parceria com o Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado 
ao Ministério do Planjamento, Orçamento e Gestão 
(Ipea/MPOG), Denatran/MCidades, polícias rodo-
viárias e Corpos de Bombeiros.

Discussão

A Agenda de Vigilância, Prevenção e Controle 
dos Acidentes e Violências, aprovada no I Seminário 
Nacional de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e 
Promoção da Saúde, reflete esforços recentes da área 
da Saúde no enfrentamento dos acidentes e violências, 
em uma perspectiva dinâmica e de ampliação entre 
setores. Por se tratar de eventos de etiologia complexa, 
a proposta consiste no trabalho integrado, que consi-
dera a articulação de conhecimentos e experiências 
de diferentes áreas e instituições, governamentais e 
não governamentais, assim como da própria socie-
dade civil. Dessa forma, o Estado busca atribuir novo 
significado a seu papel, empenhado no fortalecimento 
democrático de sua estrutura com participação social 
crescente.

Um exemplo dessas iniciativas mais amplas, estrutu-
radas pelo Ministério da Saúde, é a Política Nacional de 
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violên-
cias, publicada em Portaria Ministerial datada de 2001, 
resultante de trabalho iniciado em 1998, desenvolvido 
por especialistas na área de acidentes e violências, 
gestores e profissionais de serviços de saúde.2

O Projeto de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes de Trânsito,2 inicialmente implantado em 
cinco capitais brasileiras, expandiu-se para outras 
onze, ainda em 2006.

O apoio à estruturação da Rede Nacional de 
Prevenção da Violência e Promoção da Saúde, que 
já acontecia entre 2001 e 2003, foi aprovado, ofi-
cialmente, com a publicação de Portaria Ministerial 
em 2004.3 Atualmente, a Rede é constituída por 62 
núcleos de prevenção da violência, distribuídos nas 
cinco macrorregiões brasileiras, estruturados em 
Secretarias de Estado e Municipais de Saúde, institui-
ções acadêmicas e organizações não governamentais.4 
A responsabilidade pela constituição dessa rede, da 
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 
a princípio, foi transferida, ainda em 2004, à Coorde-

Marta Maria Alves da Silva e colaboradores
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nação-Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
da Secretaria de Vigilância em Saúde, mantendo-se 
no âmbito do Ministério. É mister lembrar que a 
estruturação da CGDANT/SVS/MS se iniciou em 2000 
e se consolidou em 2003, sempre com o objetivo de 
desenvolver a vigilância de DANT, incluindo acidentes 
e violências, em todas as esferas do Sistema Único de 
Saúde, em todas as unidades da Federação.5

Por intermédio da SVS, o Ministério da Saúde 
organizou, em junho de 2005, a I Oficina Nacional 
da Rede de Prevenção de Violências, fortalecendo sua 
estrutura e capacidade de articulação. Em fevereiro 
de 2006, a SVS/MS organizou uma nova oficina, desta 
feita, especificamente com representantes de núcleos 
acadêmicos e tendo por objetivo principal promover 
o conhecimento mútuo das atividades realizadas entre 
seus participantes, bem como a incorporação de novos 
desses núcleos à Rede.

Em março de 2006, a SVS/MS promoveu o Se-
minário Temático de Vigilância de Acidentes e Vio-
lência em Serviços Sentinela, do qual participaram 

representantes municipais, estaduais, acadêmicos 
e de organizações não governamentais das cinco 
macrorregiões do País. As discussões focalizaram, 
ademais da implantação da vigilância de morbimor-
talidade por acidentes e violências em serviços sele-
cionados (serviços sentinela), o Projeto de Redução 
da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito e sua 
expansão. Naquela oportunidade, promoveu-se o 
lançamento oficial do website da Rede Nacional de 
Prevenção da Violência e Promoção da Saúde – www.
redepazbrasil.ufms.br –, resultado de parceria do 
Ministério da Saúde com a Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul.4

As iniciativas relatadas por estes autores satisfazem 
vários elementos dos quatro principais eixos da agenda 
de vigilância de acidentes e violências. Sua inserção em 
um processo de trabalho dinâmico requer, para sua 
implantação e aperfeiçoamento constantes, a colabo-
ração de diferentes setores, instituições e, finalmente, 
da própria sociedade civil, cuja qualidade de vida e 
saúde é seu objeto principal.

Agenda de prioridades para acidentes e violências
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Normas para publicação

Introdução

A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma publi-
cação trimestral de caráter técnico-científico, priori-
tariamente destinada aos profissionais dos serviços de 
saúde. Editada pela Coordenação-Geral de Desenvol-
vimento da Epidemiologia em Serviços da Secretaria 
de Vigilância em Saúde (CGDEP/SVS), do Ministério 
da Saúde, tem a missão de difundir o conhecimento 
epidemiológico visando ao aprimoramento dos ser-
viços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nela, também são divulgadas portarias, regimentos e 
resoluções do Ministério da Saúde, bem como normas 
técnicas relativas aos programas de controle.

Modelos de trabalhos

A revista recebe trabalhos candidatos a publicação 
nas seguintes modalidades: (1) artigos originais em 
diversas linhas temáticas – avaliação de situação de 
saúde; estudos etiológicos; avaliação epidemiológica 
de serviços, programas e tecnologias; e avaliação da 
vigilância epidemiológica (número máximo de 20 
laudas); (2) artigos de revisão crítica sobre tema 
relevante para a Saúde Pública ou de atualização em 
um tema controverso ou emergente (número máximo 
de 30 laudas); (3) ensaios, interpretações formais, 
sistematizadas, bem desenvolvidas e concludentes 
de dados e conceitos sobre assuntos de domínio 
público, ainda pouco explorados (número máximo 
de 15 laudas); (4) relatórios de reuniões ou oficinas 
de trabalho realizadas para discutir temas relevantes 
à Saúde Pública – suas conclusões e recomendações 
(número máximo de 25 laudas); (5) comentários ou 
artigos de opinião curtos, abordando temas específi-
cos; (6) notas prévias; e (7) republicações de textos 
considerados relevantes para os serviços de saúde, 
originalmente publicados por outras fontes.

Apresentação dos trabalhos

Cada trabalho proposto para publicação deverá 
ser elaborado tendo por referência os Requisitos 
Uniformes para Manuscritos Submetidos a Peri-
ódicos Biomédicos [Epidemiologia e Serviços de 

Saúde 2006;15(1):7-34, edição disponível nas 
páginas eletrônicas da Secretaria de Vigilância em 
Saúde (http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.
cfm?id_area=1133) e do Instituto Evandro Chagas 
(IEC) de Belém-PA, vinculado à SVS/MS (www.iec.
pa.gov.br na coluna Periódicos, link Pesquisa de 
títulos)]. O trabalho apresentado deve estar anexa-
do a uma carta de apresentação dirigida ao Corpo 
Editorial da Epidemiologia e Serviços de Saúde. Para 
artigos originais, artigos de revisão e comentários, 
os autores responsabilizar-se-ão pela veracidade e 
ineditismo do trabalho apresentado. Na carta de en-
caminhamento, deverá constar que: a) o manuscrito 
ou trabalho semelhante não foi publicado, parcial 
ou integralmente, nem submetido a publicação em 
outros periódicos; b) nenhum autor tem associação 
comercial que possa configurar conflito de interesses 
com o manuscrito; e c) todos os autores participaram 
na elaboração do seu conteúdo intelectual – desenho 
e execução do projeto, análise e interpretação dos 
dados, redação ou revisão crítica, e aprovação da 
versão final. A carta deverá ser assinada por todos 
os autores do manuscrito.

Formato de um trabalho para publicação

O trabalho deverá ser digitado em português do 
Brasil, em espaço duplo, fonte Times New Roman tama-
nho 12, no formato RTF (Rich Text Format); impresso 
em folha-padrão A4 com margens de 3cm; e remetido 
em uma cópia impressa e gravação magnética (CD-
Rom, disquete), por correio exclusivamente. Tabelas, 
organogramas e fluxogramas deverão ser elaborados 
em programas do Microsoft Office (Word ou Excel); 
e figuras (gráficos, mapas, fotografias) poderão ser 
elaboradas nos formatos EPS (Encapsulated PostS-
cript), BMP (Bitmap/Windows) ou TIFF (Tag Image 
File Format), no modo de cor CMYK. Todas as páginas 
deverão ser numeradas, inclusive as das tabelas e figu-
ras. Não serão aceitas notas de texto de pé de página. 
Cada trabalho deverá ser enviado com: página de rosto 
– título completo e resumido, nome dos autores e 
instituições por extenso, rodapé –; RESUMO e SUM-
MARY (versão do RESUMO em inglês); e finalmente, 
o artigo completo – INTRODUÇÃO; METODOLOGIA, 
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RESULTADOS, DISCUSSÃO, AGRADECIMENTOS, REFE-
RÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS e Tabelas e figuras anexas 
–, nesta ordem:

Página de rosto
A página de rosto é composta do título do artigo 

– em português e inglês, em letras maiúsculas – se-
guido do nome completo do(s) autor(es) e da(s) 
instituição(ções) a que pertence(m), em letras 
minúsculas. É fundamental a indicação do título 
resumido para referência no cabeçalho das páginas 
da publicação. No rodapé, constam o endereço 
completo, telefone, fax e e-mail de pelo menos o 
autor principal, para contato, e do órgão financiador 
da pesquisa.

Resumo
Colocado no início do texto, redigido em português 

e com um número máximo de 150 palavras, o RESU-
MO deve conter descrição sucinta a clara do objetivo, 
metodologia, resultados e conclusão do artigo. Após 
o resumo, o autor deve listar três ou quatro palavras-
chave de acesso, contempladas na lista de Descritores 
de Saúde definida pelo Centro Latino-Americano e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde da Orga-
nização Pan-Americana de Saúde (Bireme/OPAS).

Summary
Corresponde à tradução em inglês do RESUMO, 

seguido pelas palavras-chave, igualmente em inglês 
(Key words). Os artigos originais, na sua estrutura, 
devem respeitar a seguinte seqüência, além dos tópicos 
já descritos:

Introdução 
Apresentação do problema, justificativa e objetivo 

do estudo.
Metodologia 
Descrição precisa da metodologia adotada e, 

quando necessário, dos procedimentos analíticos 
utilizados. Considerações éticas do estudo devem ser 
mencionadas ao final deste apartado, com menção às 
comissões éticas que aprovaram o projeto original 
– desde que o fato seja pertinente ao artigo.

Resultados
Exposição dos resultados alcançados, podendo consi-

derar – anexas ao artigo – tabelas e figuras auto-explica-
tivas, se necessárias (ver o item Tabelas e figuras).

Discussão
Relação dos resultados observados, incluindo suas 

implicações e limitações, e a sua comparação com 
outros estudos relevantes para o tema e objetivos do 

estudo.
Agradecimentos
Em havendo, devem-se limitar ao mínimo indispen-

sável, localizando-se após a DISCUSSÃO.
Referências bibliográficas
Listadas após a DISCUSSÃO ou AGRADECIMENTOS e 

numeradas em algarismos arábicos, na mesma ordem 
de citação no artigo. O número de cada referência 
deve corresponder ao número sobrescrito (sem pa-
rênteses) imediatamente após a respectiva citação no 
texto. Títulos de periódicos, livros e editoras devem 
ser colocados por extenso. A quantidade de citações 
bibliográficas deve-se limitar a 30, preferencialmente. 
Artigos de revisão sistemática e metanálise não têm 
limite de citações. As referências também devem 
obedecer aos Requisitos Uniformes para Manuscritos 
Submetidos a Periódicos Biomédicos. Exemplos:

Anais de congresso:
1. Wunsch Filho V, Setimi MM, Carmo JC. Vigilância em 

Saúde do Trabalhador. In: Anais do III Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva; 1992; Porto Alegre, 
Brasil. Rio de Janeiro: Abrasco; 1992.
Artigos de periódicos:

2. Monteiro GTR, Koifman RJ, Koifman S. Confiabilidade 
e validade dos atestados de óbito por neoplasias. II. 
Validação do câncer de estômago como causa básica 
dos atestados de óbito no Município do Rio de Janei-
ro. Cadernos de Saúde Pública 1997;13:53-65.
Autoria institucional:

3. Fundação Nacional de Saúde. Plano Nacional de 
Controle da Tuberculose. Brasília: Ministério da 
Saúde; 1999.
Livros:

4. Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Clinical Epi-
demiology. 2a ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 
1988.
Livros, capítulos de:

5. Opromolla DV. Hanseníase. In: Meira DA, Clínica 
de doenças tropicais e infecciosas. 1a ed. Rio de 
Janeiro: Interlivros; 1991. p. 227-250.
Material não publicado:

6. Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine 
addiction. New England Journal of Medicine. No 
prelo 1996.
Portarias e Leis:

7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência 
à Saúde. Portaria n. 212, de 11 de maio de 1999. 
Altera a AIH e inclui o campo IH. Diário Oficial da 
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União, Brasília, p.61, 12 maio. 1999. Seção 1.
8. Brasil. Lei n. 9.431, de 6 de janeiro de 1997. Decreta 

a obrigatoriedade do Programa de Controle de In-
fecção Hospitalar em todos os hospitais brasileiros. 
Diário Oficial da União, Brasília, p.165, 7 jan. 1997. 
Seção 1.
Referências eletrônicas:

9. Ministério da Saúde. Informações de saúde [aces-
sado durante o ano de 2002, para informações de 
1995 a 2001] [Monografia na Internet] Disponível 
em http://www.datasus.gov.br

10.Morse SS. Factors in the emergence of infectious di-
seases. Emerging Infectious Diseases [Serial on the 
Internet]; 1(1): 24 telas [acessado em 5 Jun.1996, 
para informações de Jan.-Mar.1995]. Disponível em 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
Teses:

11.Waldman EA. Vigilância Epidemiológica como 
prática de saúde pública [Tese de Doutorado]. São 
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Tabelas e figuras
Dispostas em folhas separadas – para cada uma –, 

numeradas em algarismos arábicos e agrupadas, ao 
final da apresentação do artigo, segundo a sua or-
dem de citação no texto. As tabelas e figuras devem 
apresentar título conciso e, se possível, evitar o uso 
de abreviaturas no seu conteúdo; quando estas forem 
indispensáveis, serão traduzidas em legendas ao pé 
da própria tabela.

Siglas
Acrônimos com até três letras são escritos com 

todas as letras maiúsculas (Ex: DOU; USP; OMS). Ao 
serem mencionados por primeira vez, os acrônimos 
desconhecidos são escritos por extenso, seguidos da 
sigla entre parênteses. As siglas e abreviaturas com-
postas exclusivamente por consoantes são escritas 
em maiúsculas. Siglas com quatro letras ou mais são 
escritas com todas as letras maiúsculas se cada uma 
de suas letras é pronunciada separadamente (Ex: 
BNDES; INSS; IBGE). Siglas com quatro letras ou 
mais que formam uma palavra, ou seja, que incluem 
vogais e consoantes, são escritas apenas com a inicial 
maiúscula (Ex: Sebrae; Camex; Funasa). Siglas que 
incluem letras maiúsculas e minúsculas originalmente, 

como forma de diferenciação, são escritas como foram 
criadas (Ex: MTb; CNPq; UnB). Para siglas estrangei-
ras, recomenda-se a designação correspondente em 
português, se a forma traduzida é largamente aceita; 
ou a sua utilização na forma original, se não há cor-
respondência em português, ainda que o nome por ex-
tenso em português não corresponda à sigla. (Ex: OIT 
= Organização Internacional do Trabalho; UNESCO = 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura; MRPII = Manufacturing Resource 
Planning). Entretanto, algumas siglas, por força da 
sua divulgação nos meios de comunicação, acabam 
por assumir um sentido além da representação da 
sigla; é o caso, por exemplo, de AIDS = Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida, sobre a qual o Conselho 
Nacional de Aids, do Ministério da Saúde, decidiu 
recomendar, dada a vulgarização da sigla original, 
que os documentos do Ministério reproduzam-na 
como se tratasse do nome da doença, aids, em letras 
minúsculas, portanto. (Brasil. Fundação Nacional 
de Saúde. Manual de editoração e produção visual 
da Fundação Nacional de Saúde. Brasília: Funasa, 
2004. 272p.)

Análise e aceitação dos trabalhos

Os trabalhos serão submetidos à revisão de pelo 
menos dois pareceristas externos (revisão por pa-
res). E serão aceitos para publicação desde que, 
também, sejam aprovados pelo Comitê Editorial da 
Epidemiologia e Serviços de Saúde. Endereço para 
correspondência:

Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços – CGDEP
Epidemiologia e Serviços de Saúde:
revista do Sistema Único de Saúde do Brasil
Endereço: SEPN, Avenida W3 Norte, Quadra 511, Asa Norte
Edifício Bittar IV, Bloco C, 3o andar
CEP: 70750-543 Brasília - DF
Telefones: (61) 3448-8302 / 3448-8242 
Telefax: (61) 3448-8303

Para se comunicar por e-mail com a editora da 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, o leitor deve es-
crever para revista.svs@saude.gov.br

Normas para publicação



artigos neste número

Epidemiologia
e Serviços de Saúde
R E V I S T A  D O  S I S T E M A  Ú N I C O  D E  S A Ú D E  D O  B R A S I L

| Volume 16 - Nº 1 - janeiro / março de 2007 |

ISSN 1679-4974

1

» Análise da mortalidade por homicídios no Brasil

Adauto Martins Soares Filho, Maria de Fátima Marinho de Souza, Cynthia Gazal-Carvalho,
Deborah Carvalho Malta, Airlane Pereira Alencar, Marta Maria Alves da Silva e 
Otaliba Libânio de Morais Neto

» Avaliação do processo de implantação e implementação do 
Programa de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito

Edinilsa Ramos de Souza, Maria Cecília de Souza Minayo e Letícia Gastão Franco

» Análise descritiva e de tendência de acidentes 
de transporte terrestre para políticas sociais no Brasil

Maria de Fátima Marinho de Souza, Deborah Carvalho Malta, Gleice Margarete de Souza Conceição,
Marta Maria Alves da Silva, Cynthia Gazal-Carvalho e Otaliba Libânio de Morais Neto

» Iniciativas de vigilância e prevenção de acidentes e violência 
no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS)

Deborah Carvalho Malta, Maria do Socorro Alves Lemos, Marta Maria Alves da Silva,
Eugênia Maria Silveira Rodrigues, Cynthia Gazal-Carvalho e Otaliba Libânio de Morais Neto

» Agenda de Prioridades da Vigilância e Prevenção de Acidentes 
e Violências aprovada no I Seminário Nacional de Doenças e Agravos
Não Transmissíveis e Promoção da Saúde

Marta Maria Alves da Silva, Deborah Carvalho Malta, Otaliba Libânio de Morais Neto,
Eugênia Maria Silveira Rodrigues, Vilma Pinheiro Gawryszewski, Sônia Matos,
Valter Chaves Costa, Cynthia Gazal-Carvalho e Adriana Miranda de Castro

     




