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RESUMO 

 

SANTOS, Luciara Cristina Ferreira dos Santos. Acidentes e Violência envolvendo a 

população masculina:contribuições à política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. 

2012. 93p. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências da Saúde - CCS/ Universidade Federal 

da Paraíba. João Pessoa-PB. 
 
 

Os acidentes e violência configuram-se como aspecto representativo e problemático 

da atual organização da vida social, especialmente para população masculina. Estas 

ocorrências marcadamente masculinas, contribuindo dessa forma para uma menor expectativa 

de vida desta população e alto custo para o setor saúde para tratamento e reabilitação dos 

vitimizados. A fim de dimensionar esta problemática, faz-se necessário reunir dados, analisá-

los, interpretá-los e apresentá-los à sociedade para que, de posse deles, ela possa, agir com 

mais confiança a fim de enfrentá-la. Diante disto, por meio estudo exploratório, retrospectivo, 

descritivo com abordagem quantitativa objetiva analisar, a partir dos registros da Vigilância 

de Violências e Acidentes – VIVA - a associação do perfil socioeconômico e demográfico 

com a qualificação dos acidentes e violência envolvendo usuários do gênero masculino 

atendidos nos serviços sentinela de João Pessoa/PB. Os resultados foram obtidos por uma 

etapa respaldada pelos princípios éticos inerentes à Resolução 196/96, do Conselho Nacional 

de Saúde e da resolução 311 do Conselho Federal de Enfermagem. A qual configurou a 

análise a partir dos registros de atendimento efetivados ao público masculino pelo serviço de  

Vigilância de Violência e Acidentes - VIVA na cidade de João Pessoa- PB vinculados ao 

Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena e Complexo Hospitalar de 

Mangabeira, em outubro de 2009. Para uma melhor visão e compreensão dos dados, estes 

foram apresentados em tabelas e figuras. No estudo, em relação, de vítimas de acidentes e 

violência foi observado o predomínio de homens jovens com idade entre 20 a 39 anos 

(44,2%), sem  deficiência (93,0%), negro (66,8%), estudantes (25,1%), apresentando apenas o 

ensino fundamental incompleto (50,7%), residente de João Pessoa (90,6%) sendo mais 

vulneráveis em relação às ocorrências de acidentes e violências. No que se refere às 

características destas ocorrências verificou-se o predomínio de atendimentos de homens 

vítimas destes agravos na zona urbana (87,5%), em vias públicas (42,8%), nas sextas-feiras 

(18,7%), devido acidente de transporte (32,2%), apresentando na maioria das vezes um 

corte/laceração (31,0%) comprometendo principalmente os membros inferiores (27,1%). Os 

resultados encontrados, no presente estudo, vêm não só confirmar dados de outros estudos, 

como também, servirão de base à retomada de reflexão por parte da gestão pública de saúde 

quanto à importância de políticas públicas mais eficazes de enfrentamento a acidentes e 

violências.  

 

Palavras-chave: Causas externas. Saúde do Homem. Enfermagem 
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ABSTRACT 

 

SANTOS, Luciara Cristina Ferreira dos Santos. Accidents and violence involving male 

population: contribuions to the National Policy for Men’s Health. 2012. 93p. Dissertation 

(MSc) - Health Sciences Center - CCS / Federal University of Paraíba. João Pessoa. 

 

Accidents and violence appear as representative and problematic aspect of the current 

organization of social life, especially for males. Since, are instances distinctly masculine, 

thereby contributing to a lower life expectancy of this population and high cost to the health 

sector for treatment and rehabilitation of victimized. In order to scale this problem, it is 

necessary to gather data, analyze them, interpret them and present them to society so that, in 

their possession, it can act with more confidence to face it. Given this, through observational, 

retrospective, descriptive quantitative approach aimed at analyzing records from the 

Surveillance of Violence and Injuries - VIVA - the correlation between socioeconomic and 

demographic profile with the qualification of accidents and violence involving male users 

served sentinel services in Joao Pessoa. The results were obtained by a step supported by 

ethical principles inherent to Resolution 196/96 of the National Health Council Resolution 

311 and the Federal Council of Nursing. Which set up the analysis from the records of service 

effected by the male audience Accidents and Violence Surveillance - LIVE in the city of Joao 

Pessoa in Hospital Emergency and Trauma Senator Humberto Lucena and Mangabeira 

Hospital Complex in October 2009. For a better insight and understanding of the data, these 

were presented in tables and graphs. In the study, with respect, victims of accidents and 

violence was observed the predominance of young men aged 20 to 39 years (44.22%) without 

a disability (93%), black (66.82%), students (25.13%), with only elementary education 

(50.73%), resident of João Pessoa (90.61%) are more vulnerable in relation to the occurrence 

of accidents and violence. With regard to the characteristics of these incidents there was 

predominance of male victims of attendance of these conditions in the urban area (87.50%), 

on public roads (42.80%), on Fridays (18.7%) because traffic accidents (32.2%), with most of 

the time a cut / laceration (31%) affecting mainly the lower limbs (27.13%). The results found 

in this study come not only to confirm data from other studies, but also serve as the basis for 

the resumption of reflection on the part of the State government and municipal health on the 

importance of more effective public policies to cope with accidents and violence. 

 

 

Key-words: External causes. Men's Health. Nursing 
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RESUMEN 

 

SANTOS, Luciara Cristina Ferreira dos Santos. Accidentes y violencia que involucra a la 

población masculina: aportes a la Política Nacional de Salud Masculina. 2012. 93p. Tesis 

(Maestría) - Centro de Ciencias de la Salud - CCS / Universidad Federal de Paraíba. João 

Pessoa. 

 

 

Los accidentes y la violencia aparecen como aspecto representativo y problemáticas de la 

actual organización de la vida social, especialmente para los varones. Ya que, son casos 

claramente masculina, lo que contribuye a una menor esperanza de vida de esta población y 

alto costo para el sector de la salud para el tratamiento y la rehabilitación de las víctimas. A 

fin de ampliar este problema, es necesario recoger datos, analizarlos, interpretarlos y 

presentarlos a la sociedad para que, en su poder, puede actuar con más confianza para hacerle 

frente. Teniendo en cuenta esto, a través de la observación, el enfoque retrospectivo, 

descriptivo cuantitativo destinado a analizar los registros de la Vigilancia de la Violencia y las 

Lesiones - VIVA - la correlación entre el perfil socioeconómico y demográfico con la 

calificación de los accidentes y la violencia hacia los usuarios del sexo masculino fue 

servicios de vigilancia en Joao Pessoa. Los resultados fueron obtenidos por un paso con el 

apoyo de los principios éticos inherentes a la Resolución 196/96 de la Comisión Nacional de 

la Salud Resolución 311 del Consejo y el Consejo Federal de Enfermería. Que estableció el 

análisis de los registros de servicio efectuada por el público masculino accidentes y vigilancia 

de la violencia - LIVE en la ciudad de Joao Pessoa, en el Hospital de Emergencia y Trauma 

Senador Humberto Lucena y Mangabeira Complejo Hospitalario de octubre de 2009. Para una 

mejor comprensión y entendimiento de los datos, estos se presentaron en tablas y gráficos. En 

el estudio, con respeto, las víctimas de accidentes y la violencia se observó el predominio de 

los hombres jóvenes de 20 a 39 años (44,22%) sin discapacidad (93%), negro (66,82%), los 

estudiantes (25,13%), con sólo educación primaria (50,73%), residente en João Pessoa 

(90,61%) son más vulnerables en relación con la ocurrencia de accidentes y la violencia. En 

cuanto a las características de estos incidentes hubo predominio de los hombres víctimas de la 

asistencia de estas condiciones en el área urbana (87.50%), en la vía pública (42.80%), los 

viernes (18,7%) debido a los accidentes de tráfico (32,2%), con la mayoría de las veces un 

corte / laceración (31%) que afecta principalmente las extremidades inferiores (27,13%). Los 

resultados encontrados en este estudio provienen no sólo para confirmar los datos de otros 

estudios, sino también servir de base para la reanudación de la reflexión por parte del 

gobierno estatal y municipal de salud sobre la importancia de políticas públicas más eficaces 

para hacer frente a accidentes y violencia. 

 

Palabras llaves: Causas Externas.  Salud del Hombre. Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os acidentes e violências representam um dos maiores problemas sociais com impacto 

importante na saúde dos brasileiros, em especial na saúde do homem. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde - OMS (1997) esses eventos, denominado de causas externas na 

Classificação Internacional de Doenças – CID, apresenta maior número de categorias, o que 

possibilita dar maiores detalhes, especificando, portanto, as informações nesse contexto. 

Os acidentes referem-se a eventos não intencionais e evitáveis, causadores de lesões 

físicas e ou emocionais no âmbito doméstico ou nos outros ambientes sociais, como o do 

trabalho, do trânsito, da escola, de esportes e o de lazer (BRASIL, 2001).  

A Violência segundo Ferreira (2001) é a ação ou efeito de violentar, de empregar força 

física (contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade, 

força. Para Minayo e Souza (1998) violência é um evento representado por ações realizadas 

por indivíduos, grupos, classes, nações, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e ou 

espirituais a si próprio ou a outros. Chauí (1999) acrescenta à esta definição o ato de 

brutalidade, sevícia de abuso físico ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 

intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e intimidação pelo medo e pelo terror. No 

aspecto jurídico, Ferreira (2001) define o termo como o constrangimento físico ou moral 

exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem; coação. Para OMS 

(1997) refere-se à imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitável.  

Acidentes e violências se configuram em um conjunto de agravos à saúde que podem 

ou não levar ao óbito. Para Bastos, et al. (2009) eles podem ser classificados, o primeiro, 

como causas acidentais - devidas ao trânsito, trabalho, quedas, envenenamentos, 

afogamentos e outros tipos de acidentes – e o segundo, como causas intencionais (agressões 

e lesões autoprovocadas). 
 

Os dados sócios demográficos e de gênero apresentados pelo IBGE (IBGE, 2010) 

revelam a magnitude desses fenômenos, uma vez que o quantitativo de indivíduos do gênero 

masculino representa uma parcela importante da população (93.390.532, quase 50% da 

população geral - 190.732.694 habitantes), além disso, os indicadores de morbimortalidade 

tem características peculiares e negativas quando se refere à esse grupo populacional e 

contribui para uma menor expectativa de vida (69,4 anos), quando considera-se a expectativa 

de vida dos brasileiros (73,2 anos).  
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Cabe destacar que os acidentes e violências são fenômenos relacionados a indivíduos 

jovens (20 a 39 anos), na faixa produtiva, envolvidos como autores ou vítimas (BRASIL, 

2009). A dimensão desse problema pode ser vista também a partir de um Relatório recente da 

Organização Mundial da Saúde que destaca, a ocorrência anual de aproximadamente 400.000 

óbitos de jovens com menos de 25 anos de idade vítimas de acidentes de trânsito, e vários 

milhões com ferimentos graves ou incapacitados. No Brasil, na década 1998/2008, o Sistema 

de Informação de Mortalidade - SIM/MS registrou um total de 38.273 mortes nos diversos 

tipos de acidentes de trânsito. Esse dado coloca o Brasil em 10º lugar entre os 100 países 

analisados no relatório do estudo divulgado em 24 de fevereiro de 2011 (WAISELFISZ, 

2011). 

 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008a) no Brasil, a violência se encontra 

em terceiro lugar no ranking da mortalidade de brasileiros e é a principal causa de morte de 

homens. Este quadro é reafirmado por dados da Comissão Nacional sobre Determinantes 

Sociais da Saúde descritos na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – 

PNAISH (BRASIL, 2008b), que revelam a alta taxa de mortalidade por homicídio entre 

homens na faixa etária de 20 a 59 anos.  

 O quadro de mortalidade brasileira de acordo com Ministério da Saúde (2009a), 

revela que, em 2008, homens morreram cinco vezes mais por causa de acidentes ou de 

violência do que as mulheres. Foram 112,4 mortes de homens por 100 mil habitantes naquele 

ano.  Nos casos de morte por arma de fogo, a razão é ainda maior - risco 16,7 vezes superior 

para o sexo masculino em comparação ao feminino. Com base em dados deste mesmo ano, do 

total de mortes violentas de homens, 40,6% foram por agressões (sendo 29,4% por arma de 

fogo) e 26,9% por causa de acidentes de trânsito (BRASIL, 2009a). 

Outro aspecto que merece destaque neste relatório são os dados sócioecnômicos das 

vítimas, que geralmente são homens, jovens de 20 a 39 anos, e com menos de sete anos de 

estudo foram às principais vítimas das mortes violentas ou dos acidentes. Além disso, o risco 

de uma pessoa da cor parda morrer vítima de uma dessas causas é 2,1 vezes maior em 

comparação a um branco. No caso de negros, o risco é 1,8 vezes superior a um indivíduo 

branco. 

Quanto aos óbitos por esses eventos, em 2008, o Brasil registrou mais de 1,06 

milhão, sendo 133.644 de causas externas (acidentes e violência), o equivalente a 12% do 

total desta ocorrência; e destes 83% foram de homens configurando-se no ranking nacional, 

como o terceiro maior motivo de morte, atrás das doenças circulatórias e do câncer (BRASIL, 

2009b). 
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Estes eventos no Nordeste apresentam-se como a segunda causa de morte. Segundo o 

Mapa da Violência (BRASIL, 2011), esta região registrou, em 2008, 74% de mortes em 

decorrência destes agravos em indivíduos jovens; já Paraíba registrou 71,2% para a mesma 

população representado também, no mesmo período, a segunda causa de morte.   

A tendência de morbimortalidade em decorrência de acidentes e violências também 

está associada aos aspectos culturais e educacionais. Em relação à Educação a Região 

Nordeste, em especial a Paraíba apresenta alta taxa de analfabetismo, pouco tempo de 

escolaridade, o que contribui para tal realidade, afinal o Ministério da Saúde em sua pesquisa 

intitulada “Saúde Brasil 2009” constatou que as mortes por causas externas concentram em 

indivíduos com menos de 7 anos de escolaridade. Em relação à cultura destaca-se o aspecto 

comportamental que influi significantemente no estilo de vida, e o estilo do homem, sob 

várias óticas, se diferencia daquele da mulher, visto que assume muitas situações de risco. 

Esses dados traduzem a emergência das ações voltadas para minimizar ou resolver tais 

fenômenos sociais, cujas implicações refletem na qualidade de vida dos homens, nos 

indicadores de morbimortalidade e tem reflexos importantes no Sistema Único de Saúde. 

Sabe-se que durante anos estes agravos tem sido responsáveis pela sobrecarga aos serviços de 

saúde tanto no contexto das demandas quanto para os cofres públicos. Estima-se que 3,3% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro são gastos com custos diretos devido a ocorrência de 

acidentes e violência, cifra que se eleva para 10,3% quando se incluem custos indiretos e 

transferêrencia de recursos. Segundo Minayo (2007) o custo direto destinado a acidentes e 

violências é três vezes mais elevado do que o valor investido no país, atualmente, em Ciências 

e Tecnologia. 

Este cenário inglório exigiu do Ministério da Saúde a adoção de medidas de prevenção 

e controle deste problema através de definições expressas em diversas portarias. Assim, foi 

instituída e oficializada no ano de 2001, a Política Nacional de Saúde para Redução de 

Morbimortalidade – PNSRM; seguida da Política Nacional de Atenção às Urgências-PNAU- 

de 2003. Posteriormente, em 2004, foi implantada a Rede Nacional de Prevenção das 

Violências e Promoção da Saúde - RNPVPS, e definida a Agenda Nacional de Vigilância, 

Prevenção e Controle dos Acidentes e Violência- ANVPCAV-, em 2005. No ano seguinte, foi 

apresentada a Política Nacional de Promoção a Saúde – PNPS, e, em 2008, foi instituída a 

Vigilância de violência e Acidentes- VIVA. Ainda neste contexto em 2009 foi lançada a 

PNAISH.  

Trata-se, esta última, de uma proposta do Ministério da Saúde para fortalecer ações e 

serviços em redes e cuidados da saúde do homem, para a entrada do mesmo na atenção básica 
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em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, como afirma Brasil (2008a).  

Entende-se, que a partir da implementação da PNAISH, por envolver um conjunto de ações 

de promoção e prevenção, assistência e recuperação, executadas com humanização e 

qualidade nos diferentes níveis de atenção, contribua para a melhoria das condições de saúde 

da população masculina em nossa realidade. 

Pode-se afirmar que várias estratégias tem sido implementadas como  iniciativa do 

Ministério da Saúde para combater os acidentes e violências; e percebe-se que no atual 

cenário brasileiro tais fenômenos envolvendo homens tem se revelado como um importante 

problema de saúde pública em virtude não só dos aspectos biopsicossociais e econômicos que 

os envolve a vítima, agressor e familiares, mas sobre tudo pelos encargos ao Sistema Único de 

Saúde e ao Sistema Penitenciário. Ainda neste sentido, destaca-se a estratégia do Ministério 

da Saúde para minimizar/equacionar estes agravos ao definir, a partir da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), ações estratégicas através do seu Plano de 

Ação Nacional - PAN (2009-2011) onde se observam o Eixo III: Informação e comunicação 

com o objetivo de sensibilizar os homens e suas famílias, incentivando o auto-cuidado e 

hábitos saudáveis, através de ações de informação, educação e comunicação (BRASIL, 

2008a).  

A redução de morbidade e mortalidade por acidentes e violências em nossa realidade, 

através da identificação e do enfrentamento dos determinantes sociais da saúde, perpassa pelo 

delineamento do perfil socioeconômico e cultural dos homens residentes da Grande João 

Pessoa-pb envolvidos com esses fenômenos, haja vista que, as ações a serem implementadas 

devem ter estreita relação com as características da clientela. 

Ressalta-se a importância da presente pesquisa, uma vez que os estudos realizados no 

cenário brasileiro tem-se focalizado nas grandes Capitais, a exemplo da pesquisa de 

Deslandes et al. (2007).  Neste contexto, o estudo visa responder aos seguintes 

questionamentos: Como se caracteriza o perfil socioeconômico e demográfico dos homens 

residentes na Grande de João Pessoa que são vítimas de acidentes e violências? Como se 

caracteriza os acidentes e violências que envolvem estes homens? 

Ampliar o conhecimento sobre esta problemática possibilitará contribuir para o 

enfrentamento desse importante desafio, que sem dúvidas exigirá a definição e a 

implementação de ações preventivas e de reabilitação no âmbito da saúde e nas demais 

esferas do governo. Além disto, contribuirá para tornar a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem uma realidade concreta. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar, a partir dos registros da Vigilância de Violências e Acidentes – VIVA – a 

associação do perfil socioeconômico e demográfica com a qualificação dos acidentes e 

violência envolvendo usuários do gênero masculino atendidos nos serviços sentinela de João 

Pessoa. 

 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar o perfil socioeconômico e demográfico dos homens vítimas de acidentes e 

violência atendidos nos serviços sentinelas de João Pessoa/PB; 

 Caracterizar os acidentes e violência que envolve homens vítimas de acidentes e 

violência atendidos nos serviços sentinelas quanto à gravidade, tipo de lesões e causas 

externas;  

 Identificar associação entre o perfil socioeconômico e demográfico dos homens com a 

caracterização dos acidentes e violência; 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CAUSAS EXTERNAS: das raízes à inclusão na agenda do setor saúde  

 

 

 Os acidentes e violências denominados como causas externas são ocorrências que 

resultam em alta demanda aos serviços de saúde e em sofrimento para as vítimas e seus 

familiares, em virtude de acarretarem elevados custos diretos, indiretos para o setor saúde, 

bem como, para vítima deste incidente, além das seqüelas que pode comprometer a sua 

qualidade de vida (BRASIL, 2002; PEREIRA, RODRIGUEZ e SILVA, 2009). 

 Estes eventos são resultado de ações ou omissões humanas e, de condicionantes 

técnicos e sociais que passaram a se configurar como um problema de saúde pública de 

grande magnitude, devido aos índices de morbimortalidade expressos em vários estudos 

(BRASIL, 2005). 

Quanto aos óbitos por esses episódios, em 2008, o Brasil registrou mais de 1,06 

milhão, sendo 133.644 de causas externas (acidentes e violência), o equivalente a 12% do 

total desta ocorrência; e destes 83% foram de homens configurando-se no ranking nacional, 

como o terceiro maior motivo de morte. (BRASIL, 2009c). 

Dentre as causas externas, os acidentes de transporte destacam-se em termos de 

magnitude, tanto de mortes, quanto de feridos (BRASIL, 2005).  Um Relatório recente da 

Organização Mundial da Saúde que destaca, a ocorrência anual de aproximadamente 400.000 

óbitos de jovens com menos de 25 anos de idade vítimas de acidentes de trânsito, e vários 

milhões com ferimentos graves ou incapacitados. No Brasil, na década 1998/2008, o Sistema 

de Informação de Mortalidade - SIM/MS registrou um total de 38.273 mortes nos diversos 

tipos de acidentes de trânsito (WAISELFISZ, 2011). 

Estatisticamente o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009d) afirma a violência é uma das 

principais causas de morte, sobretudo para homens. Em 2008, morreram 112,4 homens por 

100 mil habitantes naquele ano, o que representa estatisticamente a chance dos homens 

morrerem cinco vezes mais por causa de acidentes ou de violência do que as mulheres. Nos 

casos de morte por arma de fogo, a razão é ainda maior - risco 16,7 vezes superior para o sexo 

masculino em comparação ao feminino. Com base em dados deste mesmo ano, do total de 

mortes violentas de homens, 40,6% foram por agressões (sendo 29,4% por arma de fogo) e 

26,9% por causa de acidentes de trânsito (BRASIL, 2009).   
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Enquanto conceito, acidente é compreendido como um episódio não proposital e 

evitável, causador de danos físicos e/ou emocionais no âmbito doméstico ou nos outros 

espaços sociais, como o trabalho, o trânsito e a escola (BRASIL, 2005).  

Por outro lado, violência é compreendida como o uso intencional da força física ou do 

poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (BRASIL, 2005).  

Os acidentes e violências são fenômenos sociais antigos, e quando a relacionamos com 

a população masculina, parece ser congênita na trajetória do homem sobre a terra, ou mesmo 

antes, se remontarmos aos mitos ancestrais. Em relação a violência, ao lermos a bíblia, livro 

sagrado, percebemos uma variedade de relatos de conflitos, sendo o mais conhecido de 

violência original a de Caim e Abel, ambos, irmãos marcando a presença do primeiro 

assassinato relatado. 

Para Pesavento (2006) como descendência de Caim, os homens permaneceram 

construindo no decorrer dos séculos imagens e discursos sobre o fenômeno da violência, que 

nada mais é do que a forma de enfrentamento que se revela associada a outros tantos 

conceitos e práticas, como a destruição, a morte, o aniquilamento da identidade, individual e 

coletiva, a intolerância, a dificuldade de conviver com a diferença, a construção da exclusão 

social e a prática de atos cruéis contra populações indefesas.  

Ora, se as representações fazem parte deste sistema de dizer o mundo, através de 

idéias, imagens e práticas, a realidade, como referente necessário para as construções 

simbólicas de sentido a que damos o nome de imaginário, não cessou de fornecer exemplos, 

visíveis ou discursivos desta violência, sempre renovada. 

Gostaríamos, contudo, de enfocar uma das formas de exercício da violência, dada pela 

guerra, que de maneira geral e ao longo dos tempos iniciaram devido interesses/aspectos 

políticos, econômicos ideológicos e que resultam com um número alarmante de vítimas. 

Entretanto nos deteremos aos agravos oriundos das causas externas presentes no cotidiano do 

homem no mundo contemporâneo. 

Desse modo, percebemos que a origem dos acidentes e violências e suas 

manifestações é um fenômeno sócio-histórico e acompanha toda a experiência da 

humanidade. Neste sentido fazemos o seguinte questionamento: Como a população 

masculina, vítima de violência e acidente, ao longo dos tempos, vem sendo assistida no 

âmbito da saúde, ou melhor, quando estes agravos começaram fazer parte da agenda do setor 

saúde?    
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Neste sentido, na saúde pública, para Cocco (2007):  

pouco se tem debatido a questão de visibilidade e dos acidentes (especialmente, na 

população masculina e no espaço público) por meio dos indicadores de 

morbimortalidade, os quais revelam que os homens são os maiores perpetradores da 

violência interpessoal, seja homicídio, seja violência física seja outras formas.  

 

  Logo, observamos que o homem convive com os acidentes e violências diariamente 

nos espaços públicos, em seus lares, em seus lazeres, e principalmente praticam-nos entre si, 

por isso entendemos que os homens como já foi dito inicialmente são os principais autores e 

vítimas de acidentes e violências; logo percebe-se que esses fenômenos apresentam relação 

direta com os aspectos sócio demográficos e de gênero.  

 Assim, vale salientar que a masculinidade – situada nas relações de gênero – pode ser 

entendida como um conjunto de atributos, valores, funções e condutas que se espera que o 

homem tenha numa determinada cultura (KEIJZER, 2003). 

Esse modelo expressa uma ideologia em que a masculinidade se ancora na 

heterossexualidade, na racionalidade e no privilégio de poder infligir à violência 

(VILLASEÑOR-FARIAS, 2003). 

Adotando um recorte de geração, consideramos, portanto, que as masculinidades se 

complexificam ainda mais entre os jovens quando influenciados por esse modelo para 

ascender ao status de homem adulto. 

No campo da saúde pública, as discussões sobre a masculinidade têm sido 

atravessadas por questões relacionadas à violência. Segundo Couto e Schraiber (2005), a 

partir dos anos 90, principalmente nesse campo, se intensificam as discussões sobre a relação 

homem-violência, sobretudo motivadas pelos altos índices de mortalidade por violência entre 

homens jovens, em diversas regiões da América Latina e Caribe. Schraiber, Couto e Gomes 

(2005) chamam a atenção para a magnitude da violência vivida por homens na esfera pública, 

apontando que cerca de um em cada dois homens já experimentou alguma situação de 

agressão física. 

Ampliando essa discussão, Souza (2005) observa que o maior envolvimento de 

homens em homicídios e acidentes de transportes – como vítimas ou como autores – pode se 

articular com dois grandes símbolos masculinos: as armas (associadas ao poder de vida ou 

morte) e os carros (associados ao poder de locomoção, velocidade, liberdade e status social). 

Esses objetos, segundo a autora, “são introduzidos desde cedo na vida do menino, na forma de 

brinquedos, e passam a fazer parte do universo masculino com todos os simbolismos que 
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possuem no contexto capitalista ocidental contemporâneo”. As relações entre masculinidade e 

violência podem ser aprofundadas se adicionarmos questões voltadas para raça/etnia.  

No entanto, sabemos que há pouco investimento por parte da área da saúde no trato 

dessas questões. Junto a uma produção escassa, há autores que chamam a atenção para a 

necessidade de se contextualizar as relações entre raça/etnia, masculinidade e violência num 

escopo maior que envolva, dentre outros, aspectos estruturais – relacionados, principalmente, 

as desigualdades socioeconômicas, bem como questões de ordem territorial – voltadas para 

áreas geográficas hoje consideradas de risco. 

Por último, observamos que as discussões acerca das relações masculinidade –

juventude - violência devem se situar numa lógica complexa em que a violência é entendida 

como um fenômeno multifacetário e sócio-histórico, nutrida e modelada a partir de aspectos 

políticos, econômicos e culturais que se traduzem nas relações cotidianas entre os sujeitos e as 

instituições, sendo este um processo apreendido e internalizado (MINAYO, 1994). 

No Brasil, a inclusão da violência e da criminalidade na agenda da cidadania coincide 

com o término (oficial) da ditadura militar. Os movimentos sociais pela democratização, as 

instituições de direito e a forte pressão de algumas entidades não-governamentais e 

organizações internacionais, com poder de influenciar o debate nacional, foram fundamentais 

para tornar a violência social uma questão pública. 

Na área de saúde, no País, a consideração do tema da violência vem se fazendo de 

forma fragmentada e progressiva. Primeiramente, pediatras epidemiologistas e psiquiatras 

trouxeram o problema ao debate, embora enfermeiras, assistentes sociais e demais 

profissionais do campo da assistência tivessem consciência dele. Os primeiros, seguindo as 

trilhas de Kempe et al.(1962), como já demonstrado (MINAYO, 1990); os segundos, 

produzindo importantes estudos de magnitude e evidenciando tendências; os últimos, 

analisando as relações das agressões com enfermidades mentais, com ênfase em estudos sobre 

suicídio (MINAYO, 1990). Seus trabalhos se iniciam nos anos 70 do século 20, mas o 

incremento maior da contribuição científica da área sobre o tema ocorre a partir dos anos 80. 

Seu aporte na produção científica e na prática da atenção, nos últimos 25 anos, é de mais 90% 

em relação a qualquer período histórico anterior (MINAYO, 1990). 

Do ponto de vista da atuação, alguns pediatras iniciaram atividades assistenciais e de 

prevenção nos hospitais onde trabalhavam e construíram algumas ONGs, com o propósito de 

tratar de temáticas peculiares, dentro de propostas que incluíam e também ultrapassavam os 

marcos tradicionais do setor saúde. Assinalo o pioneirismo das atividades dos Crami (Centros 

Regionais de Atenção aos Maus Tratos na Infância), em São Paulo; da Abrapia (Associação 
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Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência), no Rio de Janeiro; e da 

ABNAPI (Associação Brasileira de Prevenção 

aos Abusos e Negligências na Infância), em Minas Gerais (MINAYO e SOUZA, 1999), como 

exemplos de entidades surgidas nos anos 80, com intervenções abrangentes, que pensavam, 

atuavam e produziam, especificamente, dando assessoria a políticas públicas no tema da 

violência na infância e na adolescência. 

O estudo da violência teve um forte enfoque no campo social até que, na década de 

1980 como já foi citado, passou a ser estudado na área da saúde, devido ao grande impacto na 

morbimortalidade, deixando de ser visto como tema apenas do espaço privado para tornar-se, 

também, da esfera pública (OMS, 2002; ASSIS, 1994). Assim sendo, os serviços de saúde 

têm alocado mais recursos materiais (equipamentos, medicamentos, exames, transporte, leitos 

de internação) e humanos para o atendimento das vítimas, que exigem cuidados 

especializados e de qualidade, com alto custo social e econômico. A gravidade do problema 

pressupõe ações intersetoriais, envolvendo as áreas da saúde, segurança, educação, assistência 

social, entre outras, que necessitam investir em políticas públicas de prevenção e de 

assistência. Cabe aos profissionais de saúde um importante papel na detecção de casos, na 

prática de ações preventivas e de tratamento e reabilitação das vítimas. 

Destaca-se que violência é, antes de tudo, uma questão social, portanto, em si, não é 

objeto próprio do setor saúde. Ela se torna um tema desse campo pelo impacto que provoca na 

qualidade de vida, pelas lesões físicas, psíquicas e morais que acarreta e pelas exigências de 

atenção e cuidados dos serviços médicohospitalares. Também, pela concepção ampliada de 

saúde, a violência é objeto da intersetorialidade, na qual se integra o campo médico-social 

(BRICEÑO-LÉON, 2002). 

 Assim, ao incorporar os dois temas como problemas de saúde pública, o setor saúde 

faz, de um lado, assumindo a sua participação – com os outros setores e com a sociedade civil 

– na construção da cidadania e da qualidade de vida da população e, de outro, o seu papel 

específico, utilizando os instrumentos que lhe são próprios: as estratégias de promoção da 

saúde e de prevenção de doenças e agravos, bem como a melhor adequação das ações 

relativas à assistência, recuperação e reabilitação (BRASIL, 2005). Para isto necessita de uma 

interlocução entre diferentes setores da saúde e de outras áreas, disponibilidade pessoal, 

preparo para fazer o atendimento e o acompanhamento do desenrolar das ações 

desencadeadas. 

Desse modo, o enfrentamento desses eventos exige um olhar e uma escuta 

diferenciada, com o desenvolvimento de ações individuais e coletivas, em diferentes âmbitos. 
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A enfermagem, por gerenciar o cuidado e, de maneira geral, fazer a articulação entre os 

demais profissionais e serviços, é uma profissional-chave na discussão da assistência ao 

usuário vítima de acidentes e violências. 

Segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID (OMS, 1985; OMS, 1995), e 

o conceito formal de acidente é um evento não intencional, que também causa dano físico e 

emocional. Nesse sentido, é muito importante observar que um acidente ao é uma simples 

obra do acaso e pode trazer conseqüências indesejáveis. Em outras palavras: acidentes podem 

ser previstos, podem ser evitados. 

Vale destacar que os acidentes, em geral, são resultados de uma combinação de 

fatores, entre eles falhas humanas e falhas materiais, ou seja, atos inseguros e condições 

inseguras. 

 Retomando o conceito de violência, este evento refere-se que causa danos à vida de 

forma geral (OMS, 1985; OMS, 1995). Vilela (2008) acrescenta a este conceito a conotação 

negativa da palavra, uma vez que é associada a um ato moralmente reprovável, de tal maneira 

que quem comete intencionalmente esse tipo de ato é obrigado a justificá-lo; no entanto esta 

posição normativa que não implica necessariamente que todo ato violento seja moralmente 

reprovável (caso da violência por legítima defesa). Segundo este autor para caracterizar um 

ato como “violento”, devem ser preenchidas ao menos as seguintes condições: causar dano, 

usar a força (física ou psíquica), ser intencional ou ir contra a livre e espontânea vontade de 

quem é objeto do dano (VILELA, 2008).  

Atualmente observa-se um incremento constante dos indicadores objetivos da 

violência no mundo: taxas de homicídios, conflitos étnicos, religiosos, raciais etc., índices de 

criminalidade, incluindo nesta categoria o narcotráfico etc; como também presenciamos, um 

alargamento do entendimento da violência, uma reconceitualização de suas peculiaridades 

pelos novos significados que o conceito assume, “(...) de modo a incluir e a nomear como 

violência acontecimentos que passavam anteriormente por práticas costumeiras de 

regulamentação das relações sociais”, como a violência intrafamiliar contra a mulher ou as 

crianças, a violência simbólica contra grupos, categorias sociais ou etnias, a violência nas 

escolas etc. (WAISELFISZ, 2011). 

 

   

2.2 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE COMBATE AS VIOLÊNCIAS E ACIDENTES 
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Durante anos, Acidentes e violências são responsáveis pela sobrecarga aos serviços e 

cofres públicos. Com base em cálculos do Banco Internacional de Desenvolvimento, citado 

por Briceño-León (2002), estima-se que 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro são 

gastos com custos diretos a acidentes e violência, cifra que sobe para 10,3% quando se 

incluem custos indiretos e transferêrencia de recursos. Segundo Minayo (2007) o recurso 

direto destinado a acidente e violência é três vezes mais elevada do que o valor investido no 

país, atualmente, em Ciências e Tecnologia. 

Tais dados motivaram ao Ministério da Saúde (BRASIL, 2008) adotar medidas de 

prevenção e combate a este problema de ordem pública a partir da Política Nacional de Saúde 

para Redução de Morbimortalidade - PNSRM -oficializada pela Portaria de 2001, seguida da 

Política Nacional de Atenção às Urgências-PNAU- de 2003, da Rede Nacional de Prevenção 

das Violências e Promoção da Saúde-RNPVPS- de 2004, da Agenda Nacional de Vigilância, 

Prevenção e Controle dos Acidentes e Violência- ANVPCAV- de 2005, da Política Nacional 

de Promoção a Saúde – PNPS- de 2006, da Vigilância de violência e Acidentes- VIVA- do 

mesmo ano e por fim pela PNAISH lançada em 2008. 

A primeira política citada é fruto de longo processo de discussão do setor diante a 

relevância de acidentes e agravos no perfil de morbimortalidade do país, portanto sua 

implantação tem sido um marco importante, visto que introduz oficialmente o tema acidente e 

violência em pauta do sistema de saúde, o que outrora era restrito aos foros policiais e 

judiciários. Para Deslandes, et al. (2007) esta política contribui para a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados às vítimas de acidentes e violências em nosso país em virtude de suas 

diretrizes compreenderem as esferas federal, estadual e municipal, e visar à prevenção, 

atenção e recuperação das pessoas em situação ou risco para as chamadas causas externas. 

 Para Minayo e Deslandes (2008) esta política colaborou efetivamente para a inclusão 

da violência na agenda do setor de saúde, visto que, além de favorecer e incentivar a 

promoção arraiga outras propostas/ações de saúde que inclui o monitoramento das 

ocorrências; atendimento pré-hospitalar das vítimas; atendimento interdisciplinar e 

intersetorial às vítimas; atendimento voltado à recuperação e reabilitação; capacitação de 

Recursos Humanos; desenvolvimento de estudos e pesquisas. Logo, percebemos que tal 

política tem como pano de fundo o processo de descentralização e regionalização das ações e 

serviços da saúde no Brasil. 

Desse modo, percebemos a PNSRM como um artifício de fundamental importância, 

devido à grande demanda de atendimentos por causas externas - os homicídios, suicídios e 

acidentes de trânsito – principalmente quando referimos as vítimas masculinas. Portanto, vale 
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ressaltar que os danos, lesões, traumas e mortes causadas por acidentes de transporte e 

violências levam a altos custos emocionais e sociais e grande utilização dos aparatos de 

segurança pública, do setor saúde e da segurança do trânsito.  

Ainda na perspectiva de redução dos índices de acidentes e violência em 2003 o 

Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Atenção às Urgências a qual é 

responsável pelo enfrentamento das causas externas a partir da previsão de aprimoramento e 

expansão de atendimento pré, intra, e pós-hospitalares das vítimas. Atualmente, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU –, principal componente desta política (BRASIL, 

2006a).  

O SAMU trata-se de um serviço pré-hospitalar móvel tem com missão o socorro 

imediato das vítimas e encaminhamentos para o atendimento pré-hospitalar fixo ou para o 

atendimento hospitalar (DESLANDES, MINAYO, OLIVEIRA, 2007). Para essas autoras o 

atendimento pré-hospitatar móvel ou fixo se fundamenta na ideia de que, frequentemente, 

lesões e traumas provocados por vários tipos de eventos (acidentes e violências) tem 

condições de serem revertidos em sua totalidade ou em partes, dependendo do suporte 

oferecido à vítima. 

No Brasil, este serviço é apoiado pelo governo federal, em parceria com governos 

estaduais e prefeituras, com a finalidade de prover o atendimento de urgência à população. 

Este conta no momento com 114 serviços estando em atividade em 926 municípios no Brasil, 

atingindo 112milhões de pessoas (BRASIL, 2009). 

Além dos aspectos já descritos em 2003 foi lançada a Rede Nacional de Prevenção das 

Violências e Promoção da Saúde oficializada pela Portaria GM/SM nº 934 de 18 de maio de 

2003, esta tem como objetivo estabelecer diretrizes e responsabilidades institucionais onde se 

contemplem e valorizem medidas inerentes à promoção da saúde e à prevenção de agravos 

externos (BRASIL, 2003). E em 2005 visando contribuir para o combate deste agravo, pois 

contemplaram com treinamento e capacitação de profissionais para gerenciamento e avaliação 

das intervenções propostas, a partir das informações coletadas ações de aprimoramento e 

expansão da vigilância e do sistema de informação de violências e acidentes foi efetivada a 

Agenda Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle dos Acidentes e Violência (BRASIL, 

2009).  

Em 2006 o Ministério da Saúde definiu a Política Nacional de Promoção a Saúde 

segundo a Portaria GM/MS nº 687 de 30 de março de 2006 que visa promover a qualidade de 

vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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condicionantes – modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, 

cultura, acesso e bens e serviços essências (BRASIL, 2006). 

Neste mesmo ano foi criada a Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) publicada 

pela Portaria GM/MS nº 1.356 de 23 de junho de 2006, nesta faz parte dois componentes 

importantes: a vigilância pontual através do Inquérito de Acidentes e Violências para 

descrever o perfil das violências (interpessoais ou autoprovocadas) e dos acidentes (trânsito, 

quedas, queimaduras, dentre outros) e a vigilância contínua em caso de violência doméstica, 

sexual e/ou outras violências (BRASIL, 2009c).  

Com esse resgate de estratégias/propostas realizadas por iniciativa do Ministério da 

Saúde, ficam evidentes os esforços do governo para combater os acidentes e violência. Logo, 

percebemos que no atual cenário brasileiro os acidentes e violência envolvendo homens tem 

se revelado um importante problema de saúde pública pelos os aspectos biopsicossociais e 

econômicos que os envolve a vítima, agressor e familiares e pela sobrecarga ao Sistema Único 

de Saúde e ao Sistema Penitenciário. Neste sentido, destaca-se mais uma estratégia do 

Ministério da Saúde para minimizar/equacionar estes agravos buscando desenvolver ações 

estratégicas definidas a partir da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH) lançada em 2008 (BRASIL, 2008a). 

A PNAISH é a primeira política específica a combater agravos através da promoção 

a saúde e prevenção de doenças envolvendo a população masculina. Trata-se de uma proposta 

do Ministério da Saúde que serve de porta de entrada do Sistema Único de Saúde para os 

homens – com as estratégias de humanização, e em consonância com os princípios do SUS, 

fortalecendo ações e serviços em redes e cuidados da saúde do homem como afirma Brasil 

(2008b). 

Constituem princípios da Política em foco, a humanização e a qualidade, que implicam 

na promoção, no reconhecimento e no respeito à ética e aos direitos do homem, obedecendo 

às suas peculiaridades sócio-culturais. 
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3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

De acordo com Minayo (2007), a metodologia pode ser entendida como o caminho 

do pensamento e prática exercida na abordagem da realidade. Diante disso, foram 

estabelecidas as condições técnicas de caracterização do estudo, para a definição da 

população/amostra escolhidos para a obtenção das informações, bem como os instrumentos e 

procedimentos de coleta de dados à técnica de abordagem e a apresentação destes. 

 

 

3.1 Tipo do estudo 

 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratório, retrospectiva, descritiva com abordagem 

quantitativa. As pesquisas observacionais e retrospectivas utilizam dados coletados que se 

referem a um evento passado (TURATO, 2005). As pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis, ou seja, estudar as características de um grupo: 

sua distribuição por idade, gênero, procedência, nível de escolaridade, etc. São inúmeros os 

estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 

significantes está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática (GIL, 2007).  

Segundo Serapioni (2000) as pesquisas quantitativas são orientadas à busca da 

magnitude e das causas dos fenômenos sociais, sem interesse pela dimensão subjetiva e 

utilizam procedimentos controlados, assumem uma realidade estática e são orientadas aos 

resultados, sendo replicáveis e generalizáveis. 

A tipologia envolvida neste estudo adequou-se a compreensão da problemática, uma vez 

que, a partir da coleta de dados, dos registros de atendimento, das ocorrências de acidentes e 

violências, analisou-se o perfil socioeconômico e demográfico dos homens vítimas de 

acidentes e violência atendidos nos serviços sentinelas (Hospital de Emergência e Trauma 

Humberto Lucena e o Complexo Hospitalar de Mangabeira), com a caracterização destes 

agravos visando contribuindo, sobretudo, para minimização desses eventos e implementação 

da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem.  
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3.2 Cenário do estudo  

  

 

O cenário da pesquisa compreendeu os serviços sentinela (Hospital de Emergência e 

Trauma Humberto Lucena e o Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio 

Burity por oferecer uma amostra com boa representatividade e devido ao fato de já existir o 

serviço de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) na Cidade João Pessoa realizado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde após publicação da Portaria GM/MS nº 1.356 de 23 de 

junho de 2006. 

 

 

3.2.1Hospital de Emergência e Trauma Humberto Lucena 

 

 

O Hospital de Emergência e Trauma “Humberto Lucena” foi fundado em 2001 a partir 

da Lei Estadual Nº 6.746, de 09 de junho de 1999. Este complexo hospitalar dispõe de uma 

estrutura moderna e arrojada e tem com finalidade especifica operacionalizar a gestão e 

execução das atividades e dos serviços de saúde de urgência e emergência em trauma. O 

hospital tem um papel fundamental no Estado da Paraíba, já que é um referencial na área de 

saúde em diversas especialidades, em especial atendimento de vítimas de acidentes e 

violências. O Hospital está capacitado para prestar assistência médica na área de 

traumatologia, queimados e outros serviços de urgência e emergência clínico-cirúrgica, de 

baixa, média e alta complexidade (JOÃO PESSOA, 2011). 

Nesta instituição são realizados diversos atendimentos das especialidades: traumato-

ortopedia; cirurgia geral; cirurgia vascular; cirurgia torácica, neuro-cirurgia; cirurgia 

urológica; cirurgia traumato buco-maxilo-facial; cirurgia plástica reparadora; oftalmologia, 

otorrinolaringologia, anestesia; clínica médica; pediatria; intensivista adulto; intensivista 

pediátrico; radiologista; endoscopista; hematologia; nefrologista; hemodinamicista e 

cardiologista. Atualmente, a equipe de saúde é formada por 48 médicos a cada plantão de 12h, 

isso sem contar com os enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, 

além de outros profissionais técnicos-administrativos. A unidade disponibiliza 150 leitos, 

entre enfermarias, UTI's adulto e infantil, câmaras hiperbárica e Unidade de Choque. Além do 

atendimento especializado de Urgência e Emergência, o Hospital também é referência no 

socorro às vítimas de queimaduras, onde possui o setor de Unidade de Terapia de Queimados 
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(UTQ). Após investimentos, como compra de novos equipamentos e cursos de 

aperfeiçoamento para a equipe, o Hospital de Trauma reafirmou seu compromisso com a 

assistência de qualidade e chega a receber pacientes de Estados vizinhos (JOÃO PESSOA, 

2011). 

 

 

3.2.2 O Complexo Hospitalar de Mangabeira Tarcísio Burity (CHMGTB) 

 

 

A Lei Nº 11.457, de 18 de junho de 2008 cria e instala no âmbito do Município de 

João Pessoa o Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity (CHMGTB), 

como órgão integrante da rede hospitalar municipal, vinculado à Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS. Este complexo integra o Sistema Único de Saúde de João Pessoa, dedica-se à 

atenção de Emergência e Urgência, Clínica, Cirúrgica e Psiquiátrica no Município de João 

Pessoa além da atenção específica aos casos de traumato-ortopedia, em situações de urgência 

e eletivas (JOÃO PESSOA, 2008). 

Constituem diretrizes norteadoras das estratégias de gestão do CHMGTB: Aprimorar 

continuamente os processos de gestão e de trabalho em saúde, a fim de exercer uma 

administração profissional com qualidade, utilizando, gerenciando e agenciando os recursos 

disponíveis, com o máximo de efetividade, eficácia e eficiência; Promoção de educação 

permanente, buscando a capacitação do quadro de trabalhadores, em todas as suas categorias 

nos níveis gerencial, técnico, auxiliar e apoio, necessários à plena operação de todas as 

unidades; Busca permanente de aprimoramento e disseminação dos modelos de gestão em 

unidades complexas de saúde, para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (JOÃO 

PESSOA, 2008). 

 

 

3.3 População e amostra do Estudo 

 

 

 O estudo foi realizado nos registros efetivados por meio de inquérito pela Vigilância 

de Violência e Acidentes - VIVA - na cidade de João Pessoa- PB no Hospital de Emergência 

e Trauma Senador Humberto Lucena (HETSHL) e Complexo Hospitalar de Mangabeira.  Este 

inquérito foi realizado em outubro de 2009 nestas instituições. A população do estudo foi 
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composta por 1504 inquéritos (corresponde ao atendimento da população masculina durante 

tal monitoramento) excluindo-se: 

 Vítimas de violência e acidentes de sexo feminino  

 

 

3.4 Descrição das variáveis 

 

 

 Variável é qualquer situação, objeto, evento ou característica que possam mudar em 

quantidade e/ou qualidade (SPATA, 2005). Dessa forma, as variáveis selecionadas 

correspondem aos aspectos constantes no instrumento de coleta de dados da VIVA  (ANEXO 

A) considerando-se que foram preenchidas de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 

Manual (ANEXO B).  

 

 

3.4.1 Variáveis dependentes 

 

 

A variável independente é o fator ou evento que o pesquisador pensa que vai afetar 

outro fator ou evento (SPATA, 2005). Assim, neste estudo a variável manipulada envolverá:  

Ocorrência de Acidentes e Violências. No entanto cabe ressaltar que nos estudo poderá ser 

ressaltadas as ocorrências mais prevalentes. 

 

 

3.4.2 Variáveis independentes 

 

 As variáveis dependentes são comportamentos ou eventos que o pesquisador acha 

que será influenciado, ou modificado de alguma forma, através da manipulação da variável 

independente (SPATA, 2005). 

Foram consideradas variáveis dependentes para este estudo: 

 Idade (em anos) – agrupada por faixas etárias¹ 

< 20 anos 

20│--│39 anos 
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______________________________________ 

ˡ As faixas etárias selecionadas a fim de destacar a faixa etária priorizada na PNAISH (20 a 59 anos) 

²  A escolaridade foi categorizada segundo a classificação apresentada pela LDB 9394/96 e  pela Lei 

Federal Lei Federal nº11. 274/06 que pondera o ensino fundamental  com 9 anos 

³ Identificada por escrito, sem codificação 

40│--│59 anos 

      > 60 anos 

 Escolaridade - classificada a partir dos seguintes códigos² 

01 - Sem escolaridade 

02 - 1ª à 4ª série incompleta do EF 

            03 - 4ª série completa do EF 

            04 - 5ª à 8ª série incompleta do EF 

05 - Ensino fundamental completo 

            06 - Ensino médio incompleto 

            07 - Ensino médio completo 

08 - Ensino superior incompleto 

            09 - Ensino superior completo 

            88 - Não se aplica 

99 - Ignorado 

 Ocupação ³ 

 Raça/Cor (cor da pele) - classificada a partir dos seguintes códigos 

1 - Branca 

2 - Preta 

3 - Amarela 

4 - Parda 

5 - Indígena 

9 - Ignorado 

 Possui Deficiência - classificada a partir dos seguintes códigos 

1 – Sim 

2 – Não 

9 – Ignorado 

 Tipo de deficiência 

 Física 

 Mental 
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 Visual 

 Auditiva 

 Outras deficiências/síndromes 

 Município que reside 

 Tipo de Ocorrência - classificada a partir dos seguintes códigos 

1- Acidente de transporte   

2 - Queda 

3 - Queimadura 

4 - Outros acidentes 

            5 - Lesão autoprovocada 

6 - Agressão/maus-tratos 

            7 - Intervenção por agente legal público 

9 - Ignorado 

 Natureza da Lesão - classificada a partir dos seguintes códigos 

01 - Sem lesão física 

02 - Contusão 

03 - Corte/laceração 

04 - Entorse/luxação 

05 - Fratura 

06 - Amputação 

07 - Traumatismo dentário 

08 - Traumatismo crânio-encefálico 

09 - Politraumatismo 

10 - Intoxicação 

11 - Queimadura 

12 – Outra 

99 - Ignorado 

 Local de ocorrência - classificada a partir dos seguintes códigos 

01 - Residência 

02 - Habitação coletiva 

03 - Escola 

04 - Local de prática esportiva 

05 - Bar ou similar 
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06 - Via pública 

07 - Comércio/serviços 

08 - Indústrias/construção 

09 - Outro 

99 - Ignorado 

 Parte do corpo atingida (considerar somente o diagnóstico principal) - classificada a 

partir dos seguintes códigos 

01 - Boca/dentes 

02 - Outra região da cabeça/face 

03 - Pescoço 

04 - Coluna/medula 

05 - Tórax/dorso 

06 - Abdome/quadril 

07 - Membros superiores 

08 - Membros inferiores 

09 - Genitais/ânus 

10 - Múltiplos órgãos/regiões 

88 - Não se aplica 

99 - Ignorado 

 Dia da semana da ocorrência - classificada a partir dos seguintes códigos 

1-Domingo 

2-Segunda 

3-Terça 

4-Quarta 

5-Quinta 

6-Sexta 

7-Sábado 

 Zona da ocorrência - classificada a partir dos seguintes códigos 

1 - Urbana 

2 - Rural 

3 - Periurbana 

9 – Ignorado 
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3.5 Procedimento para coleta de dados 

 

 

A coleta de dados ocorreu no mês de agosto de 2011, em uma única semana, em 

função do banco de dados já existente do serviço de Vigilância de Violência e Acidentes – 

VIVA - dos serviços sentinelas, referente ao mês de outubro de 2009 concedido pela Gerência da 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa/PB. Destaca-se 

que o mês de outubro foi utilizado para realizar um monitoramento nacional destes eventos no 

ano de 2009 (BRASIL,2011) 

Para coleta de dados foi realizada uma análise prévia de consistência do instrumento da 

VIVA (ANEXO A), com objetivo de identificar variáveis com melhor nível de qualidade a fim de 

dimensionar a problemática. 

Na operacionalização da coleta de dados foram respeitados os requisitos quanto à 

clareza, fidedignidade, confidencialidade e legibilidade. 

 

 

3.6 Procedimentos de análise dos dados 

 

 

Para a análise dos dados coletados, foi elaborado um banco de dados no programa 

estatístico SPSS 18.0 (Statistical Package for the Social Sciences) a fim de submetê-los a uma 

apreciação estatística descritiva, utilizado para análise quantitativa de dados relativos à 

pesquisa social.  

Para tal, todas as variáveis contidas no instrumento de coleta de dados foram 

codificadas. E os resultados apresentados em números absolutos, frequências e porcentagens, 

sendo posteriormente apresentadas em tabelas e figuras, para análise com base no método 

proposto. Destaca-se que na análise atentou-se para a compreensão dos fenômenos envolvidos 

conforme a literatura pertinente à temática. 

 

 

 3.7 Aspectos éticos 
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O estudo, objeto do presente projeto, foi submetida à apreciação do Comitê de Ética da 

Universidade Federal da Paraíba, a fim de atender as normas que contempla os requisitos 

éticos propostos pela referida resolução que dispõe de normas e diretrizes regulamentadoras 

da pesquisa envolvendo seres humanos, bem como, as exigências da Resolução 311/2007 do 

Conselho Federal de Enfermagem, tendo sido aprovado, conforme protocolo n° 0162/11 

(ANEXO B). Vale ressaltar, que foi levado em consideração às observâncias éticas da Resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, no que diz respeito ao anonimato e confidencialidade 

dos dados contidos no banco de dados da VIVA.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Buscando atender ao objetivo geral deste estudo, “analisar, a partir dos registros 

da Vigilância de Violências e Acidentes – VIVA – o cruzamento do perfil socioeconômico 

e cultural com a qualificação dos acidentes e violência envolvendo usuários do gênero 

masculino atendidos nos serviços sentinela de João Pessoa”, os resultados e discussão dos 

dados estão apresentados em três focos: 1. Perfil socioeconômico e demográfico dos homens 

vítimas de acidentes e violência atendidos nos serviços sentinelas de João Pessoa; 2. 

Caracterização dos acidentes e violência que envolve os homens atendidos nesses serviços; e 

3.  Perfil socioeconômico e cultural dos homens versus a caracterização dos acidentes e 

violência. Em sua análise foram considerados aspectos quantitativos envolvendo freqüência e 

cruzamento entre as variáveis.  

Os dados envolvendo aspectos acima descritos foram, em nossa capital, informatizados 

pela primeira vez em outubro de 2009, quando foi revelado um total de 2.281 vítimas de 

acidentes e violência na rede de serviços de sentinela que abrange o Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Senador “Humberto Lucena” e Complexo Hospitalar de Mangabeira 

“Tarcísio Burity”. Deste total, 1504 corresponde ao número de atendimento à população 

masculina.  

Assim, considerando estas unidades e a ocorrência dos acidentes e violência envolvendo 

especificamente essa população, verifica-se na Tabela 1 a seguir, pequena diferença em 

relação ao número de atendimentos entre esses serviços de emergência no estado da Paraíba, 

pois 52,7% dos usuários foram atendidos em Hospital Estadual de Emergência e Trauma 

Senador Humberto Lucena e os demais (47,3%) no Complexo Hospitalar de Mangabeira 

Tarcísio Burity. 

Tabela 1. Frequência da população masculina, vítimas de acidentes e 
violência, atendida nos serviços sentinelas em João Pessoa – PB,2009 

Local de Atendimento Frequência (%) 

Complexo de Mangabeira 711 47,30 

Hospital de Trauma 793 52,70 

Total 1504 100,00 
 Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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Percebe-se que do total de atendimentos, a clientela masculina corresponde a 65,9%, 

o que exige dos serviços públicos uma atenção especial em virtude das conseqüências 

associadas a este problema de saúde pública.  Para o Oliveira (2010) o predomínio do homem 

entre as vítimas deve ser justificado pelos padrões socioculturais cristalizados na noção de 

gênero. Dados da Fundação Getúlio Vargas – FGV (2007) e do Mapa de Violência 2012 

corroboram com essa afirmativa na medida em que o primeiro aponta como principal vítima 

ou causador da violência homens; e o segundo alerta que as mortes por homicídios são 

ocorrências marcadamente masculinas (WAISELFISZ, 2011).  Desse modo, verifica-se a 

necessidade de criar políticas públicas distintas para homens e mulheres, pois, entre os gêneros, a 

exposição a fatores de risco não é a mesma. 

 

 

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DOS HOMENS VÍTIMAS DE 

ACIDENTES E VIOLÊNCIA ATENDIDOS NOS SERVIÇOS SENTINELAS DE JOÃO 

PESSOA 

 

 

 As variáveis selecionadas para caracterizar o perfil socioeconômico e cultural dos 

homens vítimas de acidentes e violência atendidos nos serviços sentinelas de João Pessoa 

foram selecionados a partir do instrumento de coleta de dados da Vigilância de Violência e 

Acidentes e envolveram as variáveis: idade escolaridade, ocupação, raça/cor da pele e 

condição de deficiência. Além disto, foram considerados os dados residenciais quanto ao 

município e zona.  

A variável idade foi quantificada em intervalos destacando a faixa etária priorizada na 

PNAISH (20 a 59 anos), conforme Figura 1 a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 1 Distribuição da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos 

serviços sentinelas em João Pessoa segundo a faixa etária– Outubro de 2009 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa – PB 
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Quanto à distribuição por faixa etária dos homens atendidos nos serviços sentinelas, 

foi observada uma maior ocorrência de acidentes e violência na faixa de 20 a 39 anos 

(44,22%), seguida da faixa etária menor que 20 anos (33,58%) e de 40 a 59 anos (16,09%).  

Entretanto, ao considerarmos a faixa etária priorizada pela PNAISH verifica-se que há uma 

predominância (60,31%) desses eventos em relação às demais faixas. 

No contexto das ocorrências envolvendo jovens, sabe-se que esse é um evento muito 

freqüente no mundo inteiro reafirmando os dados encontrados neste estudo. Segundo relatório 

da ONU (2010) no mundo inteiro, os jovens são os que mais matam e morrem. A UNESCO 

(2010) apresentou o mapa sobre violências, afirma que os jovens representam o grupo mais 

vulnerável às violações de direitos humanos e são as maiores vítimas da violência letal, como 

também os principais agressores como aponta o Relatório Mundial de violência (2002). 

Ainda a esse despeito a Fundação Getúlio Vargas (2007) destaca o homem jovem (10 a 

24 anos) como principal vítima ou causador da violência; e, Waiselfisz (2011) aponta em sua 

pesquisa um incremento das mortes de jovens por homicídio, acidentes de trânsito e suicídio. 

Com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2007), o levantamento da FGV (2007) analisou o perfil dos homens no setor penitenciário 

e verificou que nas prisões há predomínio de homens jovens. Sendo assim, ao analisar este 

cenário de vitimização juvenil no Brasil percebe-se uma insuficiência das políticas de 

enfrentamento a violência e acidentes.  

 Em relação à variável escolaridade, conforme figura 2, em sua análise foi considerada 

a classificação apresentada pela LDB 9394/96 e  pela Lei Federal Lei Federal nº11. 274/06 

que pondera o ensino fundamental (9 anos), ensino médio (3 anos) e Ensino superior 

(BRASIL, 1996). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Distribuição da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida 

nos serviços sentinelas em João Pessoa segundo a escolaridade– Outubro de 2009 
Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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Sabe-se que o nível de escolaridade é um fator determinante para o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) que considera a educação, saúde e renda. Desse modo, entre 

outros aspectos, influencia em práticas de comportamentos de promoção de saúde ou de 

exposição a riscos e atitudes de autocuidado. Nesse estudo, 50,7% dos homens vítimas de 

acidentes e violência possuíam nível de ensino fundamental incompleto, reafirmando a 

condição de riscos vivenciada por esses usuários. 

A ONU (2010) em relatório destaca a baixa escolaridade no Brasil e faz crítica sob 

dois aspectos: a baixa escolaridade geral e a diferença no acesso ao ensino entre pobres e 

ricos. Destacando que os anos médios de escolaridade são muito mais baixos (7 anos) e que 

26,0% dos cidadãos não tem acesso ao ensino. Ao considerarmos a faixa etária priorizada pela 

PNAISH verifica-se que a média de anos de estudo dos brasileiros com mais de 25 anos é de 

7,2 anos. 

O Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade - ISTS (2010) destaca o gravíssimo 

problema da baixa escolaridade de adultos que precisa ser solucionado com urgência.  

Acrescentando a esta discussão o relatório divulgado pelo Banco Mundial BIRD que aponta 

uma série de conseqüências de risco ocorridas devido à baixa escolaridade, como por 

exemplo: dificuldade em encontrar emprego, exposição à morte prematura, envolvimento com 

drogas (NOVAES, 2007).  

Logo se percebe a importância de analisar a referida variável, pois através de tal 

compreensão, pode ser revelada a magnitude deste problema quando relacionado o nível de 

escolaridade, com vitimização de acidentes e violência, e mortalidade masculina; bem como, 

desenvolver estratégias/ações educativas, de monitoramento, de fiscalização intersetorial a 

fim de combater estes eventos, atender efetivamente os homens e de torná-los sujeitos do seu 

autocuidado. Além disso, de propor de políticas públicas para a erradicação da violência, 

afinal é considerada como grave violação aos direitos humanos, praticadas em todo território 

nacional. 

Uma variável importante para conhecimento do perfil socioeconômico dos homens 

vítimas de acidente e violência, diz respeito à ocupação, conforme Tabela 2. Ressalta-se que 

para seu preenchimento foi considerado a ocupação/emprego/atividade exercida atualmente 

ou o mais recentemente possível pela pessoa atendida/vítima na maior parte do dia, seja no 

setor formal, informal, autônomo seguindo a Classificação Brasileira de Ocupação – CBO 

instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002 (BRASIL, 2002). 
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Ocupação Nº Freq. (%) 

Aposentado 71 4,72 

Assistente administrativo 10 0,66 

Comerciante varejista 23 1,53 

Desempregado 107 7,11 

Eletricista de instalações 11 0,73 

Estudante 378 25,13 

Faxineiro 23 1,53 

Marceneiro 11 0,73 

Mecânico de manutenção de aut. motocicletas e veículos similares 12 0,80 

Motociclista no transporte de documentos e pequenos volumes 18 1,20 

Motorista de carro de passeio 17 1,13 

Motorista de ônibus urbano 22 1,46 

Pedreiro 60 3,99 

Porteiro de edifícios 10 0,66 

Servente de obras 37 2,46 

Soldado da policia militar 11 0,73 

Trabalhador agropecuário em geral 73 4,85 

Vendedor ambulante 22 1,46 

Vigilante 26 1,73 

Outros 354 23,54 

Não Resposta 208 13,83 

Total 1504 100,00 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 

 

Ao analisar tabela verifica-se um predomínio homens vítimas declarados com 

estudantes (25,1%) seguidos dos desempregados (7,1%), trabalhadores agropecuários em 

geral (4,8%), e aposentados (4,7%). 

O predomínio de estudantes vem ratificar a vitimização juvenil no Brasil (FGV, 2007), 

bem como a existência de violência e acidentes nas escolas. Em relação ao crescimento este 

último fenômeno revela o diagnóstico situacional das escolas e reflete a inadaptações e a 

precariedade da estrutura física destas. 

 No que diz respeito ao número de desempregado podemos perceber a associação da 

pobreza com a ocorrência das causas externas. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA do ano de 2005 apontam que no País a desigualdade social e a pobreza como 

principal causa das mortes violentas entre os jovens. Tal fato atribui aos impactos sociais e a 

prática de atos violentos a fatores como baixa renda, desejo de consumo, que por sua vez 

deixa a população desprovida de meios para se inserir na cadeia produtiva e de consumo, 

Tabela 2 Frequência da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos 

serviços sentinelas em João Pessoa segundo a ocupação – Outubro de 2009 
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deixando principalmente os mais jovens vulneráveis a fatores de risco como o uso de drogas e 

envolvimento com o crime organizado. 

Em relação ao número de atendimento considerável de trabalhadores agropecuários, 

sua ocorrência acredita-se que deva ao fato da interiorização da violência (CHAGAS, 2011), 

como também a baixa adesão desses profissionais quanto ao uso dos equipamentos de 

proteção individual (EPI) para prevenção de acidentes de trabalho. 

Quanto o número também expressivo de aposentados atendidos nestes serviços, 

chama-nos a reflexão a cerca das temáticas: violência contra idosos; quedas; acidentes 

relacionados à acessibilidade destes nos espaços públicos, privados. 

Um dado que não pode passar sem devido destaque refere-se o número de 

atendimentos que não revelavam a ocupação da vítima (Sem resposta - 13,8%) dificultando 

conhecimento do diagnóstico da realidade local. 

  Outra variável que merece destaque é o quesito raça/cor da pele, conforme a tabela 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
                                Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 

 

 

 Neste estudo assim como no IBGE (2010) o preenchimento desse quesito raça/cor da 

pele (conforme as seguintes categorias: branco, preto, pardo, amarelo e indígena), teve como 

critério a “auto-declaração” das vítimas, não se tratando portanto, de uma classificação 

biológica ou física com base no genótipo. Vale destacar que em relação à classificação 

indígena é essencial saber a dinâmica demográfica dos povos indígenas devido à história de 

dizimação; quanto à classificação amarelo (a) cabe populações de origem asiática, 

historicamente catalogados como de cor amarela. 

Raça/Cor da pele Nº Freq.(%) 

Branca 430 28,59 

Preta 279 18,55 

Amarela 21 1,40 

Parda 726 48,27 

Indígena 1 0,07 

Ignorado 47 3,13 

Total 1504 100,00 

Tabela 3 Frequência da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos 

serviços sentinelas em João Pessoa segundo raça/cor da pele – Outubro de 2009. 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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Um dado que merece destaque é que para o IBGE (2010) a população negra, 

demograficamente, equivale ao somatório das pessoas que se auto declaram “pardas” e 

“pretas. Cabe ressaltar, no entanto, que preto é cor e negro é raça. Não há "cor negra", como 

muito se ouve. Há cor preta. Desse modo percebe-se, neste estudo, uma predominância da 

população negra (66,82%) atendidas nos serviços sentinelas, ou seja, os negros são os mais 

vitimizados em relação à ocorrência de acidentes e violência. Outras situações apontadas pelo 

IBGE (2011) nas quais a cor ou raça tem maior influência, o mercado de trabalho aparece em 

primeiro lugar, seguido pela relação com a polícia/justiça, o convívio social e a escola.  

O mapa de violência 2011 elaborado pelo Instituto Sangari (2011) destaca os índices 

elevados de vitimização da população negra,  

especialmente nos estados Alagoas e Paraíba, pois apresentam uma íngreme 

escalada desde 2002 para, em 2010, ostentam uma taxa de vítimas negras 

proporcionalmente 20 vezes maior ao das vítimas brancas, numa escalada que tende 

a crescer com o tempo, em função das quedas marcantes e progressivas dos 

homicídios brancos e, em contrapartida, aumentos gritantes dos homicídios negros 

(WAISELFISZ, 2011). 

 

 

Esse retrato da violência nos leva a postular a necessidade de reorientar as políticas 

em torno da segurança pública, educação e inclusão social para enfrentar de forma real e 

efetiva essa ferida aberta na realidade social do país, bem como elaborar estratégia de 

informação e comunicação, incluindo a sensibilização para a importância do preenchimento 

do quesito raça/cor para revelação, monitoramento e avaliação deste magno problema de 

saúde pública. 

Quanto à variável, portador de algum tipo de deficiência, conforme a Figura 3, 

verifica-se o predomínio de homens que não apresentaram algum tipo de deficiência (93%).  
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Entretanto, mesmo a população com deficiência (4%) não representando maioria dos 

vitimizados, é de conhecimento os acidentes (em espaços públicos, privados e domiciliares) e 

as violências (violência sexual, maus-tratos, dentre outras) sofridos por esta parcela da 

população. Esta população, segundo resultado do censo demográfico 2000, foram 

identificadas 24,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o equivalente a 14,5% 

da população brasileira. A maior proporção se encontra no Nordeste (16,8%); e desta Região, 

a Paraíba (18,7%) apresenta maior número de pessoas com deficiência proporcionalmente 

(IBGE, 2000). Desse modo, para melhor compreensão desta população discutiremos a seguir 

seu conceito. 

 Destaca-se que este tem evoluído com o passar dos tempos, acompanhando, de uma 

forma ou de outra, as mudanças ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas 

pelas pessoas portadoras de deficiência. O marco dessa evolução é a década de 60, em cujo 

período tem início o processo de formulação de um conceito de deficiência, no qual é refletida 

a “estreita relação existente entre as limitações que experimentam as pessoas portadoras de 

deficiências, a concepção e a estrutura do meio ambiente e a atitude da população em geral 

com relação à questão (BRASIL, 1989). 

Ressalta-se a Lei n.º 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas que apresentam 

deficiências e à sua integração social, no que se refere à saúde, dentre as estratégias atribui ao 

setor a promoção de ações preventivas, bem como o desenvolvimento de programas de saúde 

voltados para as pessoas portadoras de deficiências, desenvolvidos com a participação da 

sociedade (art. 2.º, Inciso II) (BRASIL, 1989). 

No entanto, apesar de bastante antiga a data da lei que regulamenta o apoio às 

pessoas que apresentam deficiências, a criação da Política Nacional da Pessoa portadora de 

Deficiência (PNPPD) ocorreu apenas em 2009. Esta política adota o conceito fixado pelo 

Decreto nº 3.298/99, que considera “deficiência – toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura e/ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (BRASIL, 

1999).  

Figura 3 Frequência da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos 

serviços sentinelas em João Pessoa segundo portador de algum tipo de deficiência – Outubro de 
2009 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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Neste sentido, percebe a necessidade de realizar estudos mais aprofundados sobre a 

ocorrência de acidentes e violência nas pessoas com deficiência, visto que não foi encontrada 

literatura pertinente a esta temática, o que dificultou a avaliação destes dados. Tais estudos 

contribuirão para inclusão desta temática na pauta de prioridade da PNPPD, para 

sensibilização de preenchimento e do monitoramento do quesito deficiência/tipo de 

deficiência na ocorrência dos diversos agravos, em especial, acidentes e violência, bem como 

para elaboração de estratégias de prevenção e combate a violência e acidentes a esta 

população.  

A variável, município de residência é de fundamental importância, pois, possibilita 

o geoferenciamento e o conhecimento da vulnerabilidade das cidades quantos acidentes e 

violência, conforme a tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
 

 

 

                                    Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 

 

 

Ao avaliar a tabela observa-se que a maioria dos vitimizados é residente da cidade de 

João Pessoa (90,61%), seguido de Bayeux (9,77%), Santa Rita (7,31%), Cabedelo (5,60%). 

Estas cidades, segundo o IBGE (2010) estão incluídas na região de metropolitana de João 

Tabela 4 Frequência da população masculina, vítimas de acidentes 
e violência, atendida nos serviços sentinelas em João Pessoa 

segundo município de residência – Outubro de 2009. 
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Pessoa, também conhecida como a Grande João Pessoa (João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, 

Cabedelo, Alhandra, Pitimbu, Caaporã, Rio Tinto, Mamanguape, Conde, Cruz do Espírito 

Santo e Lucena).  

De acordo com o Mapa da Violência 2012, João Pessoa é apontada como a segunda 

capital mais violenta do país, com um crescimento de 157,1% no número de homicídios entre 

2000 e 2010 (SANGARI, 2011). O estudo foi divulgado em dezembro e foi elaborado com 

base em informações do Ministério da Justiça e do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), do Ministério da Saúde. Outro estudo feito pela organização não governamental 

mexicana Conselho Cidadão aponta a cidade de João Pessoa como uma das 50 mais violentas 

do mundo. A capital paraibana é uma das 14 cidades brasileiras que aparecem no ranking. A 

lista da ONG foi feita com base na quantidade de homicídios em relação ao número de 

habitantes. João Pessoa aparece 29º lugar com uma taxa de 48.64 homicídios para cada grupo 

de cem mil habitantes. Entre as cidades brasileiras que aparecem no ranking, à capital 

paraibana é a sétima, atrás de Maceió (terceira na lista geral), Belém, Vitória, Salvador, 

Manaus e São Luiz (http://g1.globo.com/paraiba/noticia/2012/01/ong-lista-50-cidades-mais-

violentas-do-mundo-joao-pessoa-esta-em-29.html). 

Desse modo, verifica-se a necessidade da articulação entre os gestores destas cidades 

a fim desenvolver ações e estratégias intermunicipais e de propor políticas públicas mais 

efetivas no combate de acidente e violência para esta região por parte do Estado da Paraíba. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES E VIOLÊNCIA QUE ENVOLVE OS 

HOMENS ATENDIDOS NESSES SERVIÇOS 

 

 

Para caracterização dos eventos de acidentes e violência que envolve os homens 

foram escolhidos com variáveis: tipo de ocorrência, natureza da Lesão, local de ocorrência, 

parte do corpo atingida, dia da semana da ocorrência e a zona da ocorrência. 

Na variável, tipo de ocorrência, apresentada pela Figura 4, observa-se número 

expressivo de acidente de transporte (32,2%) seguido de quedas (26,7%) e maus-tratos 

(7,20%). A classificação referente a “outros acidentes” apresentou-se bastante significativo 

(29,0%); sendo assim, vale destacar que se referem aos tipos de ocorrência que não foram 

citados no instrumento da VIVA. 
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Destaca-se que para a Vigilância de Acidentes e violências (2009) foram considerados 

acidentes de transporte “todo acidente que envolve um veículo destinado, ou usado no 

momento do acidente, principalmente para o transporte de pessoas ou de mercadorias de um 

lugar para outro” (OMS/CID–10, 1997).  

Os acidentes de transporte podem ser de origem terrestre, marítimo ou aéreo. Ressalta-

se que nesta categoria inclui queda de veículos a pedal ou motorizados, quando utilizados para 

transportar pessoas ou mercadorias. Destes acidentes, destaca-se o de trânsito; segundo Vieira 

(2007) Morrem quatro vezes mais homens que mulheres em acidentes de trânsito em função da 

contribuição das estatísticas dos rapazes de renda mais alta. Acredita-se que os homens estão mais 

expostos a esta variável porque não respeitam as leis de trânsito na mesma medida em que as 

mulheres e devido à associação ao consumo de álcool, comportamento também mais expressivo 

nos homens. 

Quanto à classificação queda (W00-W19); esta para este inquérito pôde ser da própria 

altura (mesmo nível), de buraco, leito, andaime, telhados, árvores, etc. 

 As agressões por maus-tratos e queimaduras mesmo não apresentando números tão 

expressivos merecem reflexão, visto que às agressões apesar de não estar citada entre as três 

principais causas externa de maior ocorrência, é preocupante, pois os danos relacionados a 

esta violência ultrapassam o físico para o psicológico e social; em relação ao número de 

Figura 4 Distribuição da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos 

serviços sentinelas em João Pessoa segundo o tipo de ocorrência – Outubro de 2009 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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atendimento por queimadura, este fato deveu-se a ocorrência de uma grande rebelião no 

presídio Roger, maior presídio de João Pessoa e Paraíba durante o inquérito da Vigilância de 

acidentes e violência (JORNAL DA PARAÍBA ONLINE, 2009)  

Ressalta-se também o número reduzido de atendimento originário da intervenção por 

agente legal público (Y35-Y36), a qual se refere à ação da polícia ou outro agente da lei 

envolvendo o uso de armas de fogo, de explosivos, de gás, de objetos contundentes, de 

objetos pérfuro cortantes, execução legal, dentre outros. Não foi considerado pertencente a 

esta classificação ações provocadas por um agente de “segurança privada”; estas foram 

registradas como agressão. 

Em relação à variável na natureza da lesão verifica-se um número expressivo de 

atendimentos de vítimas apresentando corte/laceração (31%) seguido de entorse/luxação 

(18,1%) e contusão (20,1%) como mostra a Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A natureza da lesão refere-se ao tipo de trauma. Desse modo, cumpre saber que se dá o 

nome de traumatismo a toda lesão produzida no indivíduo por um agente mecânico (martelo, 

faca, projétil), físico (eletricidade, calor, irradiação atômica), químico (ácido fênico, potassa 

cáustica) ou, ainda, biológico (picada de animal venenoso) (BRASIL, 2010).  

Figura 5 Distribuição da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos 

serviços sentinelas em João Pessoa segundo a natureza das lesões – Outubro de 2009 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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 Corte/laceração é um trauma que pode ser superficial, afetando apenas a epiderme 

(escoriação ou arranhadura), ou profundo, provocando hemorragia às vezes mortal. Sendo o 

ferimento produzido por um punhal, canivete ou projétil, os órgãos profundos, como o 

coração, podem ser atingidos, causando a morte (BRASIL, 2009). Estes podem ser ainda 

puntiformes (espetadela de prego), lineares (navalha), irregulares (ferida do couro cabeludo, 

por queda).  

Não se deve esquecer que um pequeno ferimento produzido nos dedos ou na mão pode 

acarretar paralisias definitivas em virtude de serem muitos superficiais os tendões e os nervos. 

Além disso, estas lesões podem contaminar-se facilmente, dando lugar a uma infecção, 

principalmente quando poluídas de terra, fragmentos de roupa etc., inclusive tetânica. Logo se 

observa os riscos expostos pelas vítimas, bem como a necessidade da disseminação de 

informações sobre primeiros socorros a comunidade e qualificação dos profissionais 

responsáveis pelo primeiro atendimento.   

Outra variável é o local de ocorrência demonstrado na Figura 6. Percebe-se o número 

expressivo de ocorrência em via pública (42,8%), seguido da residência (26,5%) e 

comércio/serviço (7,6%).  Ressalta-se que o espaço público (76,4%) também foi apontado em 

um estudo realizado por Campos et al (2011), como local mais propício  para homicídio. 

 

 

  

 

 

 

Figura 6 Distribuição da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos 

serviços sentinelas em João Pessoa segundo o local de ocorrência das causas externas – Outubro de 

2009 
Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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Destaca-se que no inquérito (BRASIL, 2009) foram consideradas como via pública: as 

praças, rua, estrada, calçada, passeio, rodovia, ponte; como residência, a própria ou de 

terceiros (amigos, parentes, vizinhos, cônjuge, namorado(a), provável autor (a) da agressão 

(a) etc.). Ainda nesta categoria incluem-se: apartamento, casa (casa de cômodos, casa de 

fazenda, dependências residenciais - garagem, jardim, pátio, piscina -), pensão familiar, 

barraco, barracão, trailer (quando utilizado como moradia pela pessoa atendida/vítima); como 

comércio/serviços foram considerados para registros: aeroporto, armazém, banco, butique, 

shopping center, edifício de escritórios, estação ferroviária/rodoviária, estação de rádio ou 

televisão, garagem comercial, hotel, loja, mercado, posto de serviços para veículos a motor, 

supermercado, serviços de saúde (hospital). 

 Os locais identificados que apresentaram menor número de registro foram: bar ou 

similar (0,9%), habitação coletiva (2,9%) e indústria/Construção (4,4%). Bar ou similar para 

registro foi considerado: bar, botequim, lanchonete, restaurante, danceteria, discoteca, casa de 

shows, outros.  Porém as ocorrências de causas externas nas calçadas destes espaços foram 

consideradas via pública, talvez justifique o número não tão expressivo de ocorrência, haja 

vista que nestes locais há consumo de álcool, muitas vezes excessivo o que contribui para o 

acontecimento das agressões e acidentes de trânsito.  

 O DETRAN- PA (2011) cita que estudos mais recentes observaram que em 61% dos 

acidentes de trânsito, o condutor havia ingerido bebida alcoólica. Destaca-se que a percepção 

capacidade indispensável ao motorista torna-se prejudicada, dessa maneira caso o condutor 

insista em dirigir após o consumo de álcool terá predisposição a acidentes, além de tornar 

possíveis agressões. 

Dessa forma, a fim de evitar e minimizar os danos por estas causas deverá ser 

elaborado um plano da prevenção educativa, mas para isso é preciso que toda a sociedade 

civil se conscientize de que bebida alcoólica e direção de um veículo são coisas incompatíveis 

e que os gestores problematizem a nível intersetorial a ocorrência destes agravos para 

enfrentamento destes. 

Na variável, parte do corpo atingida, conforme a Tabela 5 verifica-se predominância 

de traumas nos membros inferiores (27,13%), seguidos dos membros superiores (25,27%) e 

cabeça (16,56%). 
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Tabela 5 Distribuição da população masculina, vítimas de acidentes e 
violência, atendida nos serviços sentinelas em João Pessoa segundo a parte do 

corpo atingida - Outubro de 2009 
 

Parte do Corpo Atingida Nº Freq.(%) 

Cabeça 249 16,56 

Tronco 104 6,91 

Pescoço 5 0,33 

Membros Superiores 380 25,27 

Membros Inferiores 408 27,13 

Múltiplos Órgãos/regiões 189 12,57 

Não se aplica 169 11,24 

Total 1504 100,00 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 

 

 

Esta predominância de agravos, segundo parte do corpo, também foi observado na 

pesquisa de Koizumi (2005); a qual apontou os membros inferiores (29,8%), a cabeça 

(21,5%) e superfície externa (18,1%) com as áreas mais vulneráveis. 

Porém, outros estudos apresentam outra ordem de vulnerabilidade de partes do corpo, 

como por exemplo, o realizado por Campos et al (2011) que apontou como localização 

anatômica das lesões mais atingidas, a cabeça concentrando 44,9%, seguida pelo tronco, que 

correspondeu a 31,8% do total das lesões. Batista et al (2006) verificou em sua pesquisa que 

as áreas corpóreas mais acometidas: cabeça/ pescoço seguidos pelos membros inferiores e 

cintura pélvica; já Harms (1981) verificou a prevalência de lesões na cabeça, seguida dos 

membros inferiores e os membros superiores. E Haddad et al (1976), utilizando uma 

distribuição diferente, verificaram, quanto à localização, que a dorsal foi a mais atingida 

(37,7%), seguida dos membros inferiores (23,4%), cabeça e pescoço (20,8%) e membros 

superiores (16,9%).  

No que diz respeito à predominância de traumas nos membros inferiores e superiores 

neste estudo acredita-se que em relação aos acidentes deva-se a uma maior exposição dessas 

partes do corpo nos acidentes de transporte, trabalho e doméstico, além da prática de esportes, 

como futebol, ciclismo e patinação sem a devida utilização de equipamentos de proteção 

individual. Em relação às violências deve também ser considerado o fato destes serem 

utilizados como instrumento de agressão física, além disso, destaca-se que os membros 

superiores são utilizados na maioria das vezes na proteção da cabeça quando esta é exposta a 

alguma situação de risco, já que os traumatismos cranianos oferecem maiores risco à vida da 

vítima. 
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Dessa forma, percebe-se que as regiões corpóreas mais atingidas neste e em outros 

estudos justificam a ocupação de leitos nos serviços de atendimentos de emergência e 

urgência por um longo período, além do exagerado número de incapacidades permanentes, 

sobrecarregando assim o setor saúde e previdenciário. 

 Outra variável importante refere-se ao dia da semana que demandam atendimento de 

homens vítima das causas externas. Na figura 7 verifica-se um número expressivo de 

atendimento na sexta-feira (18,7), seguido do sábado (16,9) e segunda-feira (15,1).  

 

 

 

 

  

 

Estudo realizado por Sousa e Assis (1995) apontou o sábado (18%) e o domingo 

(17%) como os dias da semana que apresentam a maior proporção de agressões; já no estudo 

de Campos et al  (2011) foi observado uma maior proporção destes eventos no domingo 

(23,7%) e o sábado (18,7%). Sendo assim, merece destaque que o sábado foi citado nos 

estudos como um dos dias mais favoráveis a ocorrência de acidentes e violência.  

Em relação ao numero de atendimento das vítimas nos serviços sentinelas de João 

Pessoa percebe-se que os números expressivos encontram no início e final de semana. 

Destaca-se que neste intervalo da semana é caracterizado por eventos festivos (exemplo 

shows, onde há consumo exagerado de álcool), viagens em busca de opções de lazer, 

velocidade excessiva, fadiga ao fim do dia e elevação do fluxo de veículos. Observa-se, além 

disso, o número reduzido de atendimento na quarta-feira. Ressalta-se que nas quartas-feiras 

no período que foi realizado a investigação houve exibição de jogos de futebol em TV aberta 

dos campeonatos Brasileiro e Copa Sul-Americana. Acredita-se que este evento contribuiu 

Figura 7 Distribuição da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos 
serviços sentinelas em João Pessoa segundo o dia da semana – Outubro de 2009 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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para redução de situações relacionada às causas externas, uma vez que o futebol representa 

uma paixão nacional principalmente entre os homens fazendo com que muitos fiquem 

recolhidos em suas residências. 

Assim, verifica-se a importância de informações referente aos dias de maior 

vulnerabilidade para que possam ser direcionadas intervenções inerentes à fiscalização no 

trânsito, à realização de atividades educativas que contribuam para prevenção de acidentes, 

assim como um posicionamento ostensivo e estratégico por parte da segurança pública. 

 Quanto à variável zona de ocorrência (Figura 8), observa-se um número expressivo 

de ocorrência de acidentes e violência da zona urbana (87,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Dubet (1995), o espaço urbano aparece como sintoma, símbolo, 

representação “da civilização e da barbárie modernas. WAISELFISZ (2011) acrescenta 

produtos aleatórios de atores isolados nas diversas formas de violência, configuram 

“tendências” que encontram sua explicação nas situações sociais, políticas e econômicas que 

o país atravessa. Este fato faz com que estudos mais recentes sobre a violência têm-se 

concentrado na área urbana, pelo fato de as grandes questões da sociedade se localizar, 

principalmente, nas grandes cidades. 

WAISELFISZ (2011) verifica no seu último estudo – Mapa da violência 2011: os 

jovens no Brasil - a interiorização da violência, que não significa que as taxas do interior 

Figura 8 Distribuição da população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos 

serviços sentinelas em João Pessoa segundo zona de ocorrência das causas externas – Outubro de 

2009 
Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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sejam maiores que as dos grandes conglomerados urbanos, mas que é o interior que assume a 

responsabilidade pelo crescimento das taxas de homicídios, e já não mais as capitais ou as 

metrópoles.  

Destarte, o predomínio de acidentes e violência na zona urbana está atribuído a grande 

concentração de pessoas, aos problemas característicos dos grandes centros urbanos 

(congestionamentos no trânsito, agressões, alarmante incremento do consumo de drogas e do 

narcotráfico desigualdade social e população em situação de rua) e aos avanços ainda 

insuficientes das políticas públicas diante da magnitude do problema. Outro fator também 

importante diz respeito ao aumento de frota, principalmente nas áreas urbanas brasileiras; 

além desse aumento efetivo na circulação, a proposta de tais serviços é a rapidez no 

atendimento das vítimas, o que pode contribuir para o maior número de acidentes com este 

meio de transporte 

Desse modo, percebe-se a necessidade de implementação de políticas que asseguram à 

população o exercício de direito de cidadania - Educação, Saúde, Trabalho, Assistência 

Social, Previdência Social, Justiça, Agricultura, Saneamento, Habitação Popular e Meio 

Ambiente - e condições dignas de vida ao cidadão de forma equânime e justa. 

 

 

4.3 PERFIL SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO DOS HOMENS VERSUS A 

CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES E VIOLÊNCIA 

 

 

As tabelas a seguir apresentam a correlação existente entre as características sócio-

econômico-demográficas e as características dos acidentes e violência sofrida pela população 

masculina. Estes cruzamentos visam identificar situações de risco, e fornecer subsídios para 

planejamento de ações estratégicas, metas e atender as expectativas de vida das vítimas.  

Em sua análise foram considerados aspectos quantitativos envolvendo freqüência e 

cruzamento entre as variáveis: faixa etária e tipo de ocorrência; faixa etária e natureza da 

lesão; faixa etária e local da ocorrência; ocupação e parte do corpo; ocupação e tipo de 

ocorrência; ocupação e zona de ocorrência. 

O primeiro o cruzamento das variáveis analisado compreende: faixa etária e tipo de 

ocorrência, conforme a Tabela 6 a seguir. 
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Tabela  6 Distribuição população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos serviços sentinelas em João Pessoa segundo faixa etária e tipo de 

ocorrência  – Outubro, 2009 
 

Faixa 
Etária 

Tipo de ocorrência 

Acid. 
Transp 

(%) Queda (%) 
Queim 
adura 

(%) 
Outros 
Acid. 

(%) 
Lesão 

Autrop. 
(%) 

Agres. 
 

(%) 
Interv. 

Ag. 
púb 

(%) Ignor. (%) Total 

< 20 100 20,62 211 52,49 20 31,25 146 33,49 0 0,00 27 24,77 0 0,00 1 50,00 505 

20|--|39 292 60,21 86 21,39 29 45,31 186 42,66 4 100,00 66 60,55 1 50,00 1 50,00 665 

40|--|59 83 17,11 61 15,17 11 17,19 73 16,74 0 0,00 13 11,93 1 50,00 0 0,00 242 

> 60 8 1,65 44 10,95 3 4,69 31 7,11 0 0,00 2 1,83 0 0,00 0 0,00 88 

N. R. 2 0,41 0 0,00 1 1,56 0 0,00 0 0,00 1 0,92 0 0,00 0 0,00 4 

Total 485 100,00 402 100,00 64 100,00 436 100,00 4 100,00 109 100,00 2 100,00 2 100,00 1504 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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Neste estudo verifica-se um predomínio de acidentes de transporte (60,21%), 

queimadura (45%), lesão autoprovocada (100%), agressões (60,55 em homens com 

faixa etária de 20 a 39 anos, e de quedas na população masculina com idade inferior a 

20 anos. Destaca-se que o percentil expressivo dos atendimentos provenientes de 

intervenções de agentes públicos foi o mesmo para as faixas etárias: 20 a 39 anos (50%) 

e 40 a 59 anos (50%), ou seja, predominante na faixa etária preconizada pela Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – 20 a 59 anos. 

Caixeta et al (2010) também observou em seu estudo o número bastante 

expressivo de vítimas de acidentes de transporte em indivíduos com idade igual ou 

superior a 18 anos (93%). O mesmo resultado foi verificado por Galvão e Mirian (2010) 

ao realizar um estudo sobre acidente de trânsito em que constatou que 60,4% das 

vítimas encontravam-se entre a faixa etária de 20 a 39 anos. 

Desse modo, observa-se que os tipos de ocorrências de maior incidência estão 

associado a comportamento de riscos praticados em maior proporção pela população 

masculino principalmente jovem. Estes comportamentos parte da necessidade de muito 

destes de se reafirmar para a sociedade machista como homens fortes, viris, corajosos. 

Sendo assim, percebe-se a necessidade de intervenções específicas aos homens 

principalmente jovens para redução desses eventos, as quais transcendem o setor saúde, 

visto que envolve também políticas públicas de educação, transporte.  

Outra relação importante diz respeito à faixa etária e natureza da lesão como 

mostra a Tabela 7 a seguir. 
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Tabela  7 Distribuição população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos serviços sentinelas em João Pessoa segundo faixa etária e natureza 
da lesão – Outubro, 2009 

Faixa 
Etária 

 Natureza da Lesão 

Sem 
lesão 
física 

Contusão Corte Entorse Fratura Amput. 
Traumat. 

dent. 

Traumat. 
cranio-
encef. 

Politraumatismo Intox. Queimadura Outra Total 

< 20 43,79 33,00 33,05 33,46 31,86 20,00 33,33 46,15 21,31 50,00 30,00 19,05 33,58 

20|--
|39 31,36 44,88 43,99 46,69 40,71 60,00 66,67 46,15 60,66 50,00 47,14 61,90 44,22 

40|--
|59 15,98 17,49 15,88 15,44 16,81 20,00 0,00 7,69 16,39 0,00 17,14 14,29 16,09 

> 60 8,88 4,29 6,87 4,41 10,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,29 4,76 5,85 

N. R. 0,00 0,33 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 1,43 0,00 0,27 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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Observa-se que homens jovens na faixa etária de 20 a 30 anos traumatismo 

dentário (66,67%), amputação (60%), queimadura (47,14%), politraumatismo (46,15%),  

entorse (46,69%), contusão (44,88%), corte (43,99), fratura (40,71%); já na população 

masculina com 39 anos concluído predomina-se  traumatismo crânio-encefálico e (92 

30%). 

Verifica-se que as ocorrências mais incidentes apresentam grandes riscos 

estéticos e funcionais para as vítimas, quando não o retiram a vida. Desse modo, 

percebe-se o impacto para o setor de saúde para seus tratamentos, bem como para a 

previdência, uma vez que uma parcela da população masculina produtiva está morrendo 

ou está sendo mutilada. 

Reconhecendo a importância de identificar os locais mais favoráveis para a 

ocorrência de acidentes e violência e considerando as fases de vida dos homens a partir 

da idade foi cruzado às variáveis: faixa etária e local de ocorrência, conforme a 

Tabela 8 a seguir. 
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Tabela  8 Distribuição população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos serviços sentinelas em João Pessoa segundo a faixa etária e local 
de ocorrência – PB – Outubro, 2009 
 

Faixa Etária 

Local de ocorrência  

Resid. Hab. Colet. Escola Local prát. esp. Bar Via púb. Comércio Indus./Const. Outro Ig. Total 

< 20 53,02 20,45 91,04 39,39 21,43 23,33 6,09 7,58 38,30 18,18 33,577 

20|--|39 21,36 61,36 2,99 51,52 57,14 56,61 55,65 56,06 40,43 72,73 44,215 

40|--|59 13,82 15,91 4,48 9,09 21,43 15,71 29,57 33,33 14,89 9,09 16,09 

> 60 11,81 0,00 1,49 0,00 0,00 3,89 8,70 3,03 6,38 0,00 5,8511 

Não Resposta 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,266 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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Nota-se que os homens com faixa etária entre 20 a 39 anos foram vítimas de 

acidentes e violência com mais frequência habitação coletiva (61,3%), bar (57,1%) 

indústria/Construção (56,0%), via pública (56,6%), comércio (55,6%), residência 

(53,0%) e local de prática de esporte (51,5%). E aqueles que apresentaram idade inferior 

a 20 anos foram vítimas predominantemente dos eventos na escola (91,04%). 

Observa-se que os locais onde mais incidiram os eventos de violência e 

acidentes podem ser justificados por apresentam de certa forma um concentrado 

populacional o que facilita a ocorrência desses eventos; por apresentar uso de álcool ou 

outras drogas e por tratar-se de ambientes onde são bastantes cobrados e/ou estressantes.  

Desse modo percebe-se a necessidade de elaborar ações estratégicas e 

preventivas desses eventos nestes locais; estruturar uma rede de apoio para aquele que 

apresentam alto nível de estress, visto que poderão tornar-se agressores, bem como para 

as vítimas que sofreram a agressão; além de melhorar a celeridade processual quando 

utilizada esta instância. 

 Na perspectiva de compreender a ocorrência de acidentes e violência foi 

avaliada a relação entre as variáveis: ocupação e tipo de ocorrência, conforme a 

Tabela 9 a seguir. 
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Tabela 9 Distribuição população masculina, vítimas de acidentes e violência, segundo ocupação e tipo de ocorrência, atingida atendida nos serviços sentinelas 
em João Pessoa – Outubro, 2009 

Ocupação 

Tipo de ocorrência 

Acid. 
Transp 

(%) Queda (%) Queim. (%) 
Outros 
Acid. 

(%) 
Lesão 

Autrop. 
(%) Agres. (%) 

Interv.ag
. pub. 

(%) Ig. (%) Total 

Aposentado 9 1,86 40 9,95 3 4,69 16 3,67 0 0,00 2 1,83 0 0,00 1 50,00 71 
Assistente 
administrativo 

2 0,41 3 0,75 2 3,13 3 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 

Comerciante 
varejista 

13 2,68 2 0,50 0 0,00 7 1,61 0 0,00 1 0,92 0 0,00 0 0,00 23 

Desempregado 23 4,74 21 5,22 37 57,81 11 2,52 0 0,00 15 13,76 0 0,00 0 0,00 107 
Eletricista de 

instalacoes 
4 0,82 1 0,25 0 0,00 5 1,15 0 0,00 1 0,92 0 0,00 0 0,00 11 

Estudante 96 19,79 145 36,07 4 6,25 110 25,23 1 25,00 21 19,27 0 0,00 1 50,00 378 
Faxineiro 7 1,44 5 1,24 0 0,00 10 2,29 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 23 
Marceneiro 3 0,62 1 0,25 0 0,00 7 1,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 
Mecanico de 
manutencao de 

automoveis, 
motocicletas 

6 1,24 1 0,25 1 1,56 3 0,69 0 0,00 1 0,92 0 0,00 0 0,00 12 

Motociclista no 
transporte de 
documentos e 
pequenos 

14 2,89 1 0,25 0 0,00 3 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 

Motorista de carro de 
passeio 

10 2,06 4 1,00 0 0,00 3 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 

Motorista de onibus 
urbano 

6 1,24 7 1,74 0 0,00 7 1,61 0 0,00 2 1,83 0 0,00 0 0,00 22 

Outros 156 32,16 52 12,94 5 7,81 117 26,83 1 25,00 23 21,10 0 0,00 0 0,00 354 
PEDREIRO 15 3,09 7 1,74 0 0,00 15 3,44 0 0,00 2 1,83 0 0,00 0 0,00 39 

Porteiro de edificios 3 0,62 2 0,50 0 0,00 4 0,92 0 0,00 1 0,92 0 0,00 0 0,00 10 
Servente de obras 12 2,47 3 0,75 0 0,00 17 3,90 0 0,00 5 4,59 0 0,00 0 0,00 37 
Soldado da policia 
militar 

2 0,41 3 0,75 0 0,00 6 1,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 

Trabalhador 
agropecuario em 

geral 

25 5,15 14 3,48 0 0,00 27 6,19 1 25,00 6 5,50 0 0,00 0 0,00 73 

Vendedor ambulante 11 2,27 4 1,00 0 0,00 2 0,46 0 0,00 5 4,59 0 0,00 0 0,00 22 
Vigilante 14 2,89 3 0,75 0 0,00 5 1,15 1 25,00 3 2,75 0 0,00 0 0,00 26 
Não Resposta 46 9,48 79 19,65 11 17,19 50 11,47 0 0,00 21 19,27 1 50,00 0 0,00 208 

Total 485 100,00 402 100,00 64 100,00 436 100,00 4 100,00 109 
100,0

0 
2 100,00 2 

100,0
0 

1504 
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Os resultados mostram que em relação aos homens, as queda (36,07%), 

acidentes de transporte (19,79%), agressão (19,27%) são mais incidentes em estudantes; 

as queimadura predominam-se nos desempregados (57,81%); as lesão autoprovocadas 

(25%) em estudantes, agropecuário em geral e vigilante; e intervenção pública (50,0%) 

em aposentado e estudante.  Para as variáveis descritas nesta tabela, não continham 

resposta em 13,82% dos instrumentos. 

Tais dados talvez possa justifica-se pela falta de segurança na estrutura física dos 

estabelecimentos educacionais e por existir poucas ações preventivas as violências. Em 

relação as lesões auto provocadas pode ser justificada pelo o não uso dos EPI nas 

atividades laborais.  

A fim de desvelar estes agravos foram também cruzadas as variáveis: ocupação 

e parte do corpo atingida, conforme a Tabela 10. 
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Tabela  10 Distribuição população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos serviços sentinelas em João Pessoa segundo ocupação e parte do 
corpo atingida – Outubro, 2009 

 

 

Ocupação 

 
Parte do corpo atingida 

 

Cabeça (%) Pescoço (%) Tronco (%) 
Membros 

superiores 
(%) 

Membros 
inferiores 

(%) 
Multiplos 

órgãos/regioes 
(%) 

Não 
se 

aplica 
(%) Total 

Aposentado 17 6,83 0 0,00 6 5,77 18 4,74 16 3,92 3 1,59 11 6,51 71 

Assistente 
administrativo 

1 0,40 0 0,00 1 0,96 2 0,53 5 1,23 1 0,53 0 0,00 10 

Comerciante 
varejista 

1 0,40 1 20,00 1 0,96 3 0,79 10 2,45 2 1,06 5 2,96 23 

Desempregado 19 7,63 0 0,00 6 5,77 17 4,47 21 5,15 41 21,69 3 1,78 107 
Eletricista de 

instalacoes 
1 0,40 0 0,00 1 0,96 3 0,79 3 0,74 2 1,06 1 0,59 11 

Estudante 66 26,51 1 20,00 18 17,31 124 32,63 103 25,25 31 16,40 35 20,71 378 
Faxineiro 4 1,61 0 0,00 2 1,92 2 0,53 11 2,70 2 1,06 2 1,18 23 
Marceneiro 1 0,40 0 0,00 1 0,96 5 1,32 1 0,25 3 1,59 0 0,00 11 
Mecanico de 
manutencao de 

automoveis, 
motocicletas 

2 0,80 0 0,00 0 0,00 4 1,05 5 1,23 1 0,53 0 0,00 12 

Motociclista no 
transporte de 
documentos e 
pequenos 

1 0,40 0 0,00 2 1,92 4 1,05 9 2,21 2 1,06 0 0,00 18 

Motorista de carro 
de passeio 

3 1,20 0 0,00 1 0,96 3 0,79 6 1,47 1 0,53 3 1,78 17 

Motorista de onibus 
urbano 

4 1,61 0 0,00 5 4,81 4 1,05 7 1,72 0 0,00 2 1,18 22 

Outros 41 16,47 3 60,00 29 27,88 99 26,05 109 26,72 43 22,75 30 17,75 354 
PEDREIRO 9 3,61 0 0,00 3 2,88 6 1,58 12 2,94 4 2,12 5 2,96 39 
Porteiro de edifícios 1 0,40 0 0,00 0 0,00 1 0,26 4 0,98 1 0,53 3 1,78 10 
Servente de obras 1 0,40 0 0,00 4 3,85 12 3,16 11 2,70 4 2,12 5 2,96 37 
Soldado da policia 
militar 

1 0,40 0 0,00 2 1,92 2 0,53 5 1,23 1 0,53 0 0,00 11 

Trabalhador 
agropecuario em 
geral 

8 3,21 0 0,00 8 7,69 24 6,32 15 3,68 8 4,23 10 5,92 73 
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Vendedor ambulante 5 2,01 0 0,00 0 0,00 5 1,32 7 1,72 2 1,06 3 1,78 22 
Vigilante 2 0,80 0 0,00 1 0,96 9 2,37 6 1,47 5 2,65 3 1,78 26 
Não Resposta 60 24,10 0 0,00 10 9,62 29 7,63 32 7,84 30 15,87 47 27,81 208 

Total 249 100,00 5 100,00 104 100,00 380 100,00 408 100,00 189 100,00 169 100,00 1504 
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No que diz respeito à parte do corpo atingida foram mais frequentes: lesões membros 

superiores (32,63%), membros inferiores (25,25%), na cabeça (26,51%), pescoço (20,0%), 

tronco (17,31%),) em estudantes; e múltiplos órgãos e regiões (21,69%) nos desempregados. 

Para as variáveis descritas nesta tabela, não continham resposta em 13,82% dos instrumentos. 

Observa-se que as partes do corpo mais atingidas, são locais mais exposto do nosso 

corpo, que podem ser utilizados para defender-se das agressões ou acidentes, e que podem 

colocar a vítima em risco de mobilização (podendo afastar o aluno de suas atividades 

educacionais), amputação e morte quando não receber uma assistência rápida e de qualidade 

principalmente quando for trauma na cabeça. 

A fim de conhecer as possíveis condições de riscos foi analisado o cruzamento das 

variáveis: ocupação e zona de ocorrência, conforme a Tabela 11. 
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Tabela 11 Distribuição população masculina, vítimas de acidentes e violência, atendida nos serviços sentinelas em João Pessoa segundo ocupação e zona de 
ocorrência – Outubro, 2009 

Ocupação 
Zona de Ocorrência 

Urbana (%) Rural (%) Peri urbana (%) Ignorado (%) Total 

Aposentado 64 4,86 6 4,38 1 2,38 0 0,00 71 
Assistente administrativo 9 0,68 0 0,00 1 2,38 0 0,00 10 
Comerciante varejista 21 1,60 2 1,46 0 0,00 0 0,00 23 
Desempregado 96 7,29 6 4,38 3 7,14 2 22,22 107 
Eletricista de instalações 10 0,76 1 0,73 0 0,00 0 0,00 11 
Estudante 339 25,76 31 22,63 8 19,05 0 0,00 378 
Faxineiro 21 1,60 0 0,00 2 4,76 0 0,00 23 
Marceneiro 11 0,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 
Mecanico de manutencao de 
automoveis, motocicletas 

11 0,84 0 0,00 1 2,38 0 0,00 12 

Motociclista no transporte de 
documentos e pequenos 

18 1,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 

Motorista de carro de passeio 15 1,14 1 0,73 1 2,38 0 0,00 17 
Motorista de onibus urbano 18 1,37 4 2,92 0 0,00 0 0,00 22 
Outros 315 23,94 24 17,52 12 28,57 3 33,33 354 
Pedreiro 12 0,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 
Pedreiro 9 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 
PEDREIRO 38 2,89 0 0,00 1 2,38 0 0,00 39 
Porteiro de edifícios 9 0,68 1 0,73 0 0,00 0 0,00 10 
Servente de obras 36 2,74 0 0,00 1 2,38 0 0,00 37 
Soldado da policia militar 10 0,76 1 0,73 0 0,00 0 0,00 11 
Trabalhador agropecuario em 
geral 

24 1,82 46 33,58 3 7,14 0 0,00 73 

Vendedor ambulante 22 1,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 
Vigilante 25 1,90 1 0,73 0 0,00 0 0,00 26 
Não Resposta 183 13,91 13 9,49 8 19,05 4 44,44 208 

Total 1316 100,00 137 100,00 42 100,00 9 100,00 1504 

Fonte: VIVA /SMS – João Pessoa - PB 
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No tocante zona de ocorrência observa-se um predomínio de ocorrência de acidentes e 

violências na zona urbana (25,76%), rural (22,63%) e periurbana (19,05%) em estudantes.  

Tais dados podem ser justificados por reprovação escolar, desemprego, trânsito 

desorganizado, tráfico em geral, confronto entre gangs rivais, falta de influência política, 

machismo, discriminação em geral, má distribuição de renda que resulta na privação da 

educação e melhores condições de moradia. Nota-se que esse círculo vicioso se origina a 

partir da falta de condições de uma vida digna que faz com que muitos homens percorram 

caminhos ilegais e criminosos. Desse modo, verifica-se a necessidade de implementação das 

políticas a fim de atender as necessidades básicas da população, principalmente  jovem e 

estudante, visto que os resultados da atual pesquisa revelaram que estes foram os mais 

acometidas por estes eventos, e devem ser consideradas como grupo de risco, bem como 

objeto de novos estudos pelo profissionais da área de saúde.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Buscou-se nesse trabalho, a partir dos registros do serviço da Vigilância de Violências 

e Acidentes – VIVA – analisar o perfil socioeconômico e demográfico com a qualificação dos 

acidentes e violência e suas associações envolvendo usuários do gênero masculino atendidos 

nos serviços sentinela de João Pessoa/PB.  

A decisão de realizar este estudo, tendo como fonte de informação das fichas do 

inquérito de Violência e Acidentes, deu-se por conta desses registros disporem de 

informações sobre as circunstâncias do evento, o que propicia o conhecimento de fatos 

relacionados com as características da vítima (população masculina), e com a ocorrência de 

acidentes e violências.  

Sendo assim, o presente estudo sinaliza o perfil socioeconômico e demográfico dos 

homens os atendidos nos serviços sentinelas de João Pessoa/PB, além da caracterização dos 

acidentes e violências; além de geograficamente, buscar demarcar as áreas de maior risco para 

ocorrência destes eventos. Dessa maneira deve servir de subsídio para o planejamento das 

ações de saúde, bem como de outros serviços das várias instâncias públicas, visando atender 

as reais necessidades das vítimas. Tornar visível que este perfil aos poderes públicos, 

profissionais de saúde, setores de segurança, poder judiciário, e toda a sociedade é o passo 

inicial para sua prevenção. 

Os resultados desta pesquisa corroboraram com outros estudos descritos na literatura. 

Em relação ao perfil das vítimas foi observado que os homens jovens, negro, estudantes, 

apresentando apenas o ensino fundamental incompleto, residente de João Pessoa são mais 

vulneráveis em relação às ocorrências de acidentes e violências. 

No que se refere às características destas ocorrências verificou-se o predomínio de 

atendimentos de homens vítimas destes agravos na zona urbana, nas sextas-feiras, devido 

acidente de transporte, apresentando na maioria das vezes um corte/laceração comprometendo 

principalmente os membros inferiores. 

Destaca-se que a escassez de trabalhos abordando esses dois eventos (acidentes e 

violência – causas externas) limitou, de certa forma, a realização de comparações com outros 

trabalhos sobre o tema. 

A partir destes resultados, torna-se evidente que apesar do Brasil já ter adotado 

diversas medidas de combate e prevenção de acidentes e violência é possível afirmar que 

estes eventos ainda constitui um problema de saúde pública, principalmente para a população 
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masculina. Dessa forma, ações de combate a estes agravos devem priorizar população jovem, 

em vias públicas, como também nos finais de semana.  

A partir das fragilidades apresentadas neste trabalho é possível apontar propostas para 

superação desses problemas: 

 Realização de trabalho educativo e preventivo nas escolas, espaços públicos voltado 

sobre o tema violência e acidentes; 

 Implementação de políticas públicas voltadas principalmente para a revitalização do 

transporte coletivo, programas de educação e conscientização para evitar o consumo 

de bebidas alcoólicas no trânsito; 

 Articulação entre os diversos setores da gestão pública para elaboração um plano de 

ação para prevenção e combate de acidentes e violência; 

 Criação de espaços para discussão com a sociedade civil, movimentos sociais e gestão 

a fim de garantir a discussão desse magno problema e desenvolvimento de 

intervenções mais efetivas; 

 Socialização das ações de combate a violência e acidentes com os diversos 

movimentos sociais (universidades, escolas, empresas, conselho municipal de saúde, 

sindicatos, etc...), afinal a responsabilidade não é só dos gestores e profissionais, mas 

também da sociedade organizada; 

 Implantação da vigilância epidemiológica de acidentes e violência, de modo a permitir 

melhor conhecimento das circunstâncias dos atos violentos e, assim, possibilitar a 

indicação de intervenção mais efetiva; integração entre os setores da saúde e da 

segurança pública; 

 Criação e recuperação de espaços públicos para interação de pessoas por meio de 

esporte e lazer. 

Por fim a complexidade do fenômeno aqui relatado requer medidas multifocais e 

intersetoriais, exigem ações que envolvam o indivíduo, a família, os grupos sociais, o poder 

público e o setor privado, enfim, todos os componentes da sociedade interessados e dispostos 

à superação desse verdadeiro "agravo social", mediante a implementação de ações integradas 

que, ademais, possibilitem o fortalecimento da cidadania.  

Para isto, os desafios incluem, além do avanço na organização de um sistema 

integrado que contemple os direitos humanos, o envolvimento, a integração e a articulação 

permanente dos gestores no incentivo, na viabilização e no monitoramento de ocorrência de 
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acidentes e violência, para que seja dada, efetivamente, atenção a estes agravos 

principalmente na população masculina no contexto de promoção de saúde e prevenção de 

agravos no Estado da Paraíba. 

Diante disto, sugerimos que este tema seja mais explorado e aprofundado 

cientificamente, para que novas intervenções possam surgir e reduzir o número de vítimas por 

acidentes e violência, bem como toda a realidade social e de saúde que os envolve. 

Este estudo dispõe informações que poderão contribuir à formulação de estratégias 

de abordagem do problema no município, aumentando assim a possibilidade de êxito nas 

intervenções sociais. 
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