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Acidentes e violências:
erviços públicos e conve-
niados de assistência às ví-
timas de acidentes e vio-
lências foram alvo de uma
pesquisa coordenada pelo

Centro Latino-americano de Estudos de
Violência e Saúde (Claves) da Fiocruz.
O trabalho teve como foco os atendi-
mentos pré-hospitalares, de emergên-
cia, hospitalares e de reabilitação  no
Distrito Federal e em quatro capitais:
Curitiba, Manaus, Recife, Rio de Janei-
ro e , que estão entre as mais violentas
do país. A reabilitação foi o aspecto mais
fraco em todas as cidades estudadas:
apesar de haver serviços bons, em ge-
ral, eles são insuficientes para atender à
demanda da população.

Os resultados estão no livro Análise
diagnóstica da política nacional de saúde
para redução de acidentes e violências,
organizado pelas pesquisadoras Cecília
Minayo e Suely Deslandes. A obra é a pri-
meira avaliação técnica dessa política des-
de que ela foi criada, em 2001, quando a
questão da violência entrou oficialmente
na pauta da saúde pública do país.

Entre as cinco capitais analisadas, o
Rio de Janeiro se destacou por abrigar
maior número de unidades que realizam
atividades de prevenção contra acidentes
e violências. No entanto, também se veri-
ficou que, de um modo geral, os serviços
cariocas apresentavam elevado grau de
desarticulação interna. Esta também foi
uma falha identificada no Recife, embora
a capital pernambucana ofereça atendi-
mento às vítimas de acidentes e violênci-
as há mais de dez anos, inclusive com
ações no nível da atenção básica.

“Os serviços mais articulados e or-
ganizados são os de Curitiba, mas eles
também têm pontos fracos, assim como
os de todas as outras cidades estuda-
das”, conta a socióloga e sanitarista
Cecília Minayo. Em Manaus, um dos
principais problemas é receber casos
provenientes de muitas outras cidades
do estado sem ter estrutura para aten-
der a todos. O Distrito Federal o maior
número de serviços pesquisados – fo-

ram 44 ao todo –, mas eles eram, rela-
tivamente, pouco estruturados.

Uma surpresa positiva revelada pela
pesquisa diz respeito ao Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu). “Ele ain-
da está em construção, mas até agora tem
tido sucesso”, afirma Cecilia. “Pode-se di-
zer que as ambulâncias equipadas do Samu
já estão fazendo a diferença no socorro às
vítimas de acidentes e violências”.

O trabalho foi financiado pelo Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) e contou com
a colaboração de universidades federais.
Na etapa inicial, os pesquisadores desen-

volveram formulários que compõem uma
metodologia científica para a avaliação dos
serviços de atendimento às vítimas de aci-
dentes e violências. Esses questionários,
encontrados nas últimas páginas do livro
Análise diagnóstica, podem ser aplicados
em qualquer cidade do país porque fo-
ram validados – o que possibilitaria uma
visão completa acerca da implantação no
país da Política Nacional de Redução da
Morbimortalidade por Acidentes e Violên-
cias. “Esses instrumentos são importan-
tes porque o êxito de uma política pública
requer avaliação para orientar sua conti-
nuidade”, justifica Cecilia.

um panorama dos serviços


