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Resultados

Introdução

As violências e os acidentes constituem um dos
principais problemas de saúde pública no País desde o
final da década de 1970. É baixo o percentual de
unidades de saúde que realizam atendimento
diferenciado às vítimas de acidentes e violências,
especialmente a rede básica de saúde. O impacto das
causas externas na qualidade de vida da população é
um problema a ser enfrentado, especialmente pelo
setor de saúde (BRASIL, 2009; MINAYO; DESLANDES,
2009).

Objetivos

Acidentes e violências: breve conceituação destes
eventos
A Política Nacional de Redução de Morbimortalidades
por Acidentes e Violências
Avanços da incorporação da temática violências e
acidentes no setor saúde
O Sistema de Vigilância e Acidentes
Violências e acidentes: faces destes problemas
Atos normativos e legais sobre a questão das
violências e acidentes

Considerações finais

Analisar a produção bibliográfica sobre as violências e
acidentes no contexto da saúde, a partir de uma
abordagem qualitativa.
Identificar ideias centrais da literaturas selecionada.
Fornecer subsídios para a estruturação da Vigilância
de Violências e Acidentes no município de Taiobeiras,
Minas Gerais.

Metodologia
A metodologia utilizada foi a revisão de literatura. A
pesquisa foi realizada nas bases de dados da Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) e foram selecionados artigos
em português das bases Scielo e Lilacs. Na pesquisa
foram utilizados os descritores: violência, vigilância,
saúde e acidentes e complementada pela busca de
bases legais e informações do Ministério da Saúde .

A temática das violências/acidentes está sendo
trabalhada por muitos autores recentemente, sendo
este assunto cada vez mais discutido nos últimos anos.
A execução das diretrizes da Política Nacional de
Redução de Morbimortalidades é sempre um ponto
importante nas discussões.
A magnitude do problema das violências/acidentes
ainda é pouco conhecida no município de Taiobeiras.
Torna-se fundamental a estruturação da vigilância
destes agravos para o planejamento de estratégias de
enfrentamento dessa questão. A vigilância das
violências/acidentes necessita entrar definitivamente na
agenda do setor saúde, destacando a importância do
Programa Saúde da Família no acolhimento desse
problema.
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