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Causas externas e sua singularidade no território sergipano - 

Pesquisa Viva: Vigilância de Violências e Acidentes – 2014 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

As causas externas (violências e acidentes), com sua complexidade e 

magnitude, é um grave problema de saúde pública no mundo, no Brasil e 

no estado de Sergipe. Como ferramentas para o dimensionamento e 

compreensão das singularidades nos territórios, o Ministério da Saúde 

(MS), em 2006, implantou o Sistema de Vigilância de Violências e 

Acidentes (Viva) tornando possível, através das notificações, quantificar os 

casos e traçar o perfil epidemiológico das violências e acidentes.  

O Viva é composto por dois (02) componentes: o Viva Contínuo - cujas 

notificações dos casos de violência doméstica, sexual, e/ou de outras 

violências interpessoais e autoprovocadas, são realizadas no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET); e o Viva Inquérito – 

que ocorre sob a modalidade de inquérito em serviços sentinelas de 

urgência e emergência de municípios selecionados, onde são levantadas 

informações sobre violências e acidentes atendidos nestes serviços. 

Esta publicação tem por finalidade divulgar informações produzidas a partir 

do Banco de dados fornecidos pela Coordenação Geral de Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis (CGDANT) do MS, base de dados Aracaju 

referente ao Viva Inquérito - 2013 e 2014, comparando-as aos resultados 

encontrados a nível nacional. Possibilitando o conhecimento do perfil das 

causas externas em Sergipe, a fim de subsidiar o planejamento, a 

execução de medidas de vigilância, de prevenção, de atenção e proteção 

às pessoas em situação de violências e vítimas de acidentes, e de 

promoção da saúde e da cultura de paz no território sergipano. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Para a Organização Mundial da Saúde o impacto das causas externas 

(violências e acidentes) na qualidade de vida e nas condições de saúde da 

população representa um grande problema a ser enfrentado em todo o mundo, 

podendo ser apreendido sob diversos enforques e processos (...) e seus efeitos 

ultrapassam o sofrimento individual e coletivo, incidindo na cultura e modo de 

viver das pessoas (BRASIL, 2009). 

As análises sobre causas externas, frequentemente, são baseadas nos dados 

de mortalidade, extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e 

internações dos casos graves, pelo Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH), contudo havia a necessidade de conhecer a realidade das portas de 

entrada hospitalares de urgência em relação aos atendimentos por violências e 

acidentes, assim como ampliar o conhecimento das outras formas de 

violências. Sendo assim, a partir de 2006, foi criado e estruturado o Sistema de 

Vigilância de Violências e Acidentes (Viva) pelo Ministério da Saúde na 

tentativa de responder às demandas de informação existentes, no formato de 

Inquérito, com intervalos anuais, inicialmente, e hoje a cada três anos (BRASIL, 

2017). 

O Estado de Sergipe, através dos equipamentos de atendimento de urgência e 

emergência localizados na Capital, Aracaju, participa da pesquisa Viva: 

Vigilância de Violências e Acidentes desde a sua primeira edição, em 2006, 

cujos equipamentos de atendimento foram a Fundação de Beneficência 

Hospital de Cirurgia, Hospital de Urgência de Sergipe e Pronto-Socorro Geral 

Dr. Nestor Piva, permanecendo os mesmos até 2007. Em constante 

atualização, a pesquisa nacional passou a ser bianual, portanto os anos 

seguintes foram 2009 e 2011. Após nova reformulação, passou a ser trienal 

ocorrendo sua 5ª e mais recente edição, em 2014. 

A última edição da pesquisa Viva: Vigilância de Violências e Acidentes – 2014 

ocorreu em 24 capitais e Distrito Federal e mais 11 municípios selecionados. 

Para Sergipe, o município de Aracaju, assim como os demais selecionados 
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aceitou participar, por adesão, da pesquisa que ocorreu durante 30 dias 

seguidos, no período de 27 de outubro a 25 de novembro de 2014, no Hospital 

de Urgência de Sergipe (Governador João Alves Filho) e Hospital Municipal 

Zona Norte Dr. Nestor Piva, em 19 turnos para cada estabelecimento, 

alternados entre os turnos diurnos (07:00h às 19:00h) e noturnos (19:00h às 

07:00h), sendo as entrevistas realizadas por acadêmicos da Universidade 

Federal de Sergipe, de cursos da área de saúde, escolhidos por processo 

seletivo. 

A importância desta pesquisa é permitir a realização de um diagnóstico mais 

apurado deste contexto, especialmente dos casos não reconhecidos e não 

incorporados aos SIM e SIH, incrementando a análise de situação quanto às 

tendências e efeitos de intervenções e correções de rumos ou intensificações 

das ações, induzindo a formulação e a implementação de políticas de atenção 

e proteção integral às pessoas em situação de vulnerabilidade para as causas 

externas. Bem como, disseminar informação, fomentando reflexão e almejando 

transformação. 

Portanto o presente estudo visa mostrar a singularidade das causas externas 

em Sergipe através de uma discussão relacionando os resultados publicados 

na pesquisa Viva: Vigilância de Violências e Acidentes – 2013/2014, referentes 

ao Brasil, publicada em janeiro de 2017 e disponível no link: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_vigilancia_violencia_acidentes_

2013_2014.pdf, com as informações produzidas a partir da base dos dados 

desta mesma pesquisa, referentes ao município de Aracaju, disponibilizados 

pelo Ministério da Saúde por intermédio da Coordenação Geral de Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis (CGDANT), em versão Excel. 

 

3. DEFINIÇÕES 

 

Os atendimentos foram classificados em dois grupos: violências, quando 

sendo “o uso da força contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou 

tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação” e acidentes na ocorrência de um 

“evento não intencional e evitável, causador de lesões físicas e emocionais, no 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_vigilancia_violencia_acidentes_2013_2014.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_vigilancia_violencia_acidentes_2013_2014.pdf
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âmbito doméstico ou social como trabalho, escola, esporte e lazer” (BRASIL, 

2001). 

Segundo descrição constante na décima revisão da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID-10), 

referentes ao capítulo XX – Causas externas de morbidade e mortalidade, os 

eventos classificados como acidente ou violência estão listados no Quadro1 

abaixo: 

Quadro 1. Causas relacionadas a acidentes ou violência segundo Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID-10) – 
Cap. XX- Causas Externas. 

 

 

Acidentes 

 Acidentes de transporte (V01-V99);  

 Quedas (W00-W19); 

 Queimaduras (W85-W99, X00-X19); 

 Demais eventos acidentais*, como cortes com 
objetos perfurocortantes, queda de objeto sobre 
pessoa, envenenamento acidental, sufocação, 
afogamento, entre outros (X20 – X84). 

 

Violências 

 Lesões autoprovocadas intencionalmente/tentativa de 
suicídio (X60-X84); 

 Agressões (X85-Y09); 

 Maus-tratos (Y05-Y07); 

 Intervenção legal (Y35-Y36). 
Fonte: Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014.  
*Demais eventos acidentais serão chamados de outros acidentes. 

 

Para demais eventos acidentais, aqui chamados de “Outros acidentes”, 

segundo a pesquisa, foram definidos os seguintes tipos de ocorrência: 

Sufocação/engasgamento, corpo estranho, afogamento, 

envenenamento/intoxicação, ferimento por objeto perfurocortante, ferimento por 

arma de fogo, acidentes com animais, queda de objetos sobre pessoa, choque 

contra objetos/pessoa, entorse (torção), compressão dentro/entre objetos e 

outros. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Na pesquisa amostral Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013/2014 

foram realizadas 1.608 entrevistas no município de Aracaju, o equivalente a 

2,83% do total de entrevistas realizadas nas 24 capitais e Distrito Federal e 

mais 11 municípios selecionados (55.950). Do total de 1.608 entrevistas, 1.048 
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(65,17%) foram de atendimentos realizados no Hospital de Urgência de 

Sergipe, destes 95,51% (1.001) foram de residentes no Estado de Sergipe e 

2,77% (29) em outros Estados, com destaque para a Bahia com 19 

atendimentos. No Hospital Municipal Zona Norte Dr. Nestor, foram realizadas 

560 entrevistas das quais 547 foram de residentes de Sergipe e 08 de outros 

Estados, conforme Tabela1 abaixo. 

 

Tabela 1. Distribuição e proporção de atendimentos segundo Serviço Sentinela de 
urgência e emergência por Estado de residência da vítima. Pesquisa Vigilância de 
Violências e Acidentes – Sergipe, 2014. 

 
Fonte: Banco de dados Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014 disponibilizados pelo MS/CGDANT. 

 

 

No território sergipano, segundo município de residência, Tabela 2, com base 

na amostra, pode ser observado que 54,26% dos atendimentos, nos turnos da 

pesquisa, foram de residentes de Aracaju (434 atendidos no HUSE e 406 no 

Nestor Piva), em segundo lugar de residentes em Nossa Senhora do Socorro 

com 159 atendimentos no HUSE e 76 no Nestor Piva, o equivalente a 15,18% 

do total da amostra, e em terceiro lugar de residentes do município de São 

Cristóvão com 128 atendimentos (8,27%) distribuídos entre 100 no HUSE e 28 

no Nestor Piva. 

Ainda com relação à Tabela 2, destaca-se que a maior demanda de 

atendimento foi de residentes na região de saúde de Aracaju (66,99%), seguida 

da região de Nossa Senhora do Socorro (18,93%) e da região de Itabaiana, 

responsável por 3,62% dos atendimentos. 

 

 

 

 

n % AL AM BA CE MG MS PR RN RR n % n %

HUSE 1048 1001 95,52 1 0 19 2 3 0 2 0 2 29 2,77 18 1,72

Nestor Piva 560 547 97,68 3 1 0 0 0 1 1 1 1 8 1,43 5 0,89

Resid demais Ufs  (N= 37)Total de 

Atendimentos 

(N= 1608)

Serviço 

Sentinela de 

urgência e 

emergência

Sem informação 

(N= 23)

Resid SE          

(N= 1548)
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Tabela 2. Distribuição e proporção do número de atendimentos, segundo Serviço 
Sentinela de urgência e emergência, por município de residência da vítima. Pesquisa 
Vigilância de Violências e Acidentes - Sergipe, 2014. 

 
Fonte: Banco de dados Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014 disponibilizados pelo MS/CGDANT. 

n % n % n %

1001 100 547 100 1548 100

Aracaju 434 43,36 406 74,22 840 54,26

Barra dos Coqueiros 7 0,70 10 1,83 17 1,10

Divina Pastora 3 0,30 1 0,18 4 0,26

Itaporanga D' Ajuda 12 1,20 4 0,73 16 1,03

Laranjeiras 20 2,00 2 0,37 22 1,42

Riachuelo 8 0,80 0 0,00 8 0,52

Santa Rosa de Lima 2 0,20 0 0,00 2 0,13

São Cristóvão 100 9,99 28 5,12 128 8,27

REG. ARACAJU 586 58,54 451 82,45 1037 66,99

Arauá 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Boquim 10 1,00 0 0,00 10 0,65

Cristinápolis 8 0,80 0 0,00 8 0,52

Estância 22 2,20 0 0,00 22 1,42

Indiaroba 9 0,90 1 0,18 10 0,65

Itabaianinha 11 1,10 0 0,00 11 0,71

Pedrinhas 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sta Luzia do Itanhy 4 0,40 1 0,18 5 0,32

Tomar do Geru 6 0,60 0 0,00 6 0,39

Umbaúba 6 0,60 0 0,00 6 0,39

REG. ESTÂNCIA 76 7,59 2 0,37 78 5,04

Canindé do São 

Francisco
3 0,30 0 0,00 3 0,19

Feira Nova 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Gararu 1 0,10 0 0,00 1 0,06

Gracho Cardoso 4 0,40 0 0,00 4 0,26

Itabi 1 0,10 0 0,00 1 0,06

Monte Alegre de Sergipe
3 0,30 0 0,00 3 0,19

Nossa Srª da Glória 9 0,90 1 0,18 10 0,65

Poço Redondo 3 0,30 0 0,00 3 0,19

Porto da Folha 1 0,10 0 0,00 1 0,06

REG. Nª Srª. GLÓRIA
25 2,50 1 0,18 26 1,68

Areia Branca 9 0,90 2 0,37 11 0,71

Campo do Brito 5 0,50 0 0,00 5 0,32

Carira 6 0,60 0 0,00 6 0,39

Frei Paulo 1 0,10 0 0,00 1 0,06

Itabaiana 10 1,00 3 0,55 13 0,84

Macambira 1 0,10 0 0,00 1 0,06

Malhador 4 0,40 0 0,00 4 0,26

Moita Bonita 3 0,30 0 0,00 3 0,19

Nª Srª. Aparecida 3 0,30 0 0,00 3 0,19

Pedra Mole 2 0,20 0 0,00 2 0,13

Pinhão 3 0,30 0 0,00 3 0,19

Ribeirópolis 2 0,20 0 0,00 2 0,13

São Domingos 1 0,10 1 0,18 2 0,13

São Miguel do Aleixo 0 0,00 0 0,00 0 0,00

REG. ITABAIANA
50 5,00 6 1,10 56 3,62

Lagarto 12 1,20 0 0,00 12 0,78

Poço Verde 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Riachão do Dantas 3 0,30 0 0,00 3 0,19

Salgado 10 1,00 1 0,18 11 0,71

Simão Dias 8 0,80 0 0,00 8 0,52

Tobias Barreto 5 0,50 0 0,00 5 0,32

REG. LAGARTO 38 3,80 1 0,18 39 2,52

Amparo do São 

Francisco
1 0,10 0 0,00 1 0,06

Aquidabã 2 0,20 1 0,18 3 0,19

Brejo Grande 1 0,10 0 0,00 1 0,06

Canhoba 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Cedro de São João 2 0,20 0 0,00 2 0,13

Ilha das flores 3 0,30 0 0,00 3 0,19

Japoatã 2 0,20 0 0,00 2 0,13

Malhada dos Bois 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Muribeca 1 0,10 1 0,18 2 0,13

Neópolis 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Nª Srª. de Lourdes 1 0,10 0 0,00 1 0,06

Pacatuba 2 0,20 0 0,00 2 0,13

Propriá 1 0,10 0 0,00 1 0,06

Stana do São Francisco 0 0,00 0 0,00 0 0,00

São Francisco 1 0,10 0 0,00 1 0,06

Telha 0 0,00 0 0,00 0 0,00

REG. PROPRIÁ 17 1,70 2 0,37 19 1,23

Capela 11 1,10 3 0,55 14 0,90

Carmópolis 4 0,40 0 0,00 4 0,26

Cumbe 1 0,10 0 0,00 1 0,06

General Maaynard 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Japaratuba 5 0,50 0 0,00 5 0,32

Maruim 8 0,80 0 0,00 8 0,52

Nª Sr.ª das Dores 7 0,70 0 0,00 7 0,45

Nª Srª. do Socorro 159 15,88 76 13,89 235 15,18

Pirambu 5 0,50 2 0,37 7 0,45

Rosário do Catete 2 0,20 1 0,18 3 0,19

Sto Amaro das Brotas 2 0,20 1 0,18 3 0,19

Siriri 5 0,50 1 0,18 6 0,39

REG. Nª Srª. 

SOCORRO
209 20,88 84 15,36 293 18,93

Total de 

Atendimentos 

Residentes em SE (N= 

1548)

Total SEHUSE Nestor Piva
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Conforme o Gráfico 1, os acidentes no Brasil e Sergipe, representaram mais 

de 90% da amostra, respectivamente 91,15% e 90,24%. Quanto às violências, 

o resultado sergipano foi superior ao nacional, apresentando uma frequência 

de 9,76% enquanto que no Brasil foi de 8,85%.  

 
Gráfico 1. Proporção de atendimentos de Acidentes e Violências em Serviços 
Sentinelas de urgência e emergência. Brasil* e Aracaju, 2014. 

 
*Lê-se 24 capitais e Distrito Federal e mais 11 municípios selecionados. 
Fonte: Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014 
 

A maioria dos atendimentos de acidentes no Brasil, equivalente a 61,8% da 

amostra, foi de pessoas do sexo masculino, e em Sergipe o equivalente a 

62,8% do total, o que fomenta a busca de justificativas que expliquem o porquê 

de mesmo sendo o Estado menos populoso apresentar uma frequência 

superior à nacional. Para o sexo feminino, a frequência representada na 

amostra foi de 37,2% para Sergipe e de 38,2% para Brasil, conforme Tabela 3. 

Quanto às violências, o resultado para o sexo masculino chama atenção, uma 

vez que a frequência em Sergipe (75,8%) foi superior em mais de cinco pontos 

percentuais em comparação ao resultado apresentado pelo Brasil (68%). As 

pessoas do sexo feminino atendidas por violência foram 24,2% da amostra em 

Sergipe, o que não significa menos importância, haja vista ser sabido que as 

mulheres quando agredidas, o são por serem mulheres e que esta tem como 

autor da agressão alguém do seu convívio afetivo. 

 

 

 



 

 

 

10 

Tabela 3. Número total e Proporção de atendimentos de Acidentes e Violências em 
Serviços Sentinelas de urgência e emergência, por sexo. Brasil* e Sergipe, 2014. 

 
*Lê-se 24 capitais e Distrito Federal e mais 11 municípios selecionados. 
Fonte: Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014. 

 

Quando se analisa por grupo etário, como pode ser observado no Gráfico 2, 

com relação aos acidentes, observa-se que os resultados encontrados para 

Sergipe seguem um comportamento parecido com o do Brasil, cujos grupos 

prioritários foram os que estão entre 20 e 39 anos, seguidos dos que estão 

entre 40 e 59 anos.  

No entanto, quando se analisa os resultados para a violência, observa-se que a 

principal faixa etária atingida foi a de 20 a 39 anos, e em Sergipe a frequência 

foi superior à nacional, sendo respectivamente 58% e 50,5%. Os grupos mais 

atingidos, a seguir, foram de 10 a 20 anos (18,5%) e de 40 a 59 anos (17,2%), 

que também foram superiores ao resultado nacional. 

 

Gráfico 2. Proporção de atendimentos de Acidentes e Violências em Serviços 
Sentinelas de urgência e emergência, por grupo etário. Brasil* e Sergipe, 2014. 

 
         *Lê-se 24 capitais e Distrito Federal e mais 11 municípios selecionados. 
         Fonte: Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014 

n % n % n % n %

Masculino 911 62,8 32.536 61,8 119 75,8 3.510 68

Feminino 540 37,2 18451 38,2 38 24,2 1439 32

Sexo

Acidentes

Brasil (n = 4.949)

Violências

Sergipe (n=1451) Brasil (n = 51.001) Sergipe (n=157)
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No quesito raça/cor as vítimas atendidas autodenominaram-se parda e preta 

em Sergipe tanto para acidentes como para as violências numa frequência 

maior que as referidas no Brasil, fazendo um contraponto à cor branca que no 

Brasil teve o dobro da frequência apresentada por Sergipe, como detalhado no 

Gráfico 3, abaixo: 

 

Gráfico 3. Proporção de atendimentos de Acidentes e Violências em Serviços 

Sentinelas de urgência e emergência, por raça/cor. Brasil* e Sergipe, 2014.

 

Lê-se 24 capitais e Distrito Federal e mais 11 municípios selecionados. 
Fonte: Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014 

 
 

A análise do número de anos de estudos, (Gráfico 4), retrata que em Sergipe, 

tanto para acidentes (32,2%), como para violências (31,2%), as pessoas 

atendidas tinham entre 00 - 04 anos de estudos, diferente do cenário nacional 

onde os entrevistados para acidentes (32%) e para Violências (26,8%) tinham 

entre 09 e 11 anos de estudos. Refletindo uma associação entre os poucos 

anos de estudo e uma exposição às situações de violência em Sergipe. 
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Gráfico 4. Proporção de atendimentos de Acidentes e Violências em Serviços 
Sentinelas de urgência e emergência, por anos de estudos. Brasil* e Sergipe, 2014. 

 
*Lê-se 24 capitais e Distrito Federal e mais 11 municípios selecionados. 
Fonte: Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014. 

 

Quanto ao dia de atendimento percebe-se que, conforme imagem extraída do 

Viva: Vigilância de Violências e Acidentes - 2013 e 2014, referente ao Brasil, o 

comportamento de ocorrência de acidentes mostrou um aumento, da quinta-

feira  para a sextas-feiras e do domingo para a segunda-feira, diferente de 

Sergipe, que retratou um aumento da frequência de forma crescente da quinta-

feira até a segunda-feira (Fígura1). Ainda na mesma figura, com relação às 

violências no Brasil, houve um aumento crescente na frequência de 

atendimentos a partir da quinta-feira, que se perpetua e atinge seu ápice no 

domingo (20%). Em Sergipe, a frequência de atendimentos de violência com 

relação ao dia, retratou que na quarta-feira houve o dobro de atendimentos 

com relação à terça-feira, aumentando na quinta e atingido acima de 20% dos 

atendimentos, no domingo e segunda-feira, sendo o dia com menos 

ocorrências as terças-feiras. 

 

 

Figura 1. Proporção de atendimentos de Acidentes e Violências em Serviços 
Sentinelas de urgência e emergência, por dia de atendimento. Brasil* e Sergipe, 2014. 

 
*Lê-se 24 capitais e Distrito Federal e mais 11 municípios selecionados. 
Fonte: Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014. 
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A Figura 2, que analisa a hora de ocorrência dos atendimentos, o que se pode 

ver através dos resultados, é que o pico de ocorrências para os acidentes é às 

10:00h da manhã e às 16:00h da tarde, tanto no Brasil como em Sergipe, 

dando uma conotação doméstica  as ocorrências, em parte devido às quedas 

transitarem entre o 1º e o 2º lugares, e as queimaduras, na sua maioria,  

ocorrerem na residência como será observado mais adiante. Para as 

violências, na sua grande maioria por agressões e maus tratos, percebe-se que 

a incidência aumenta, consideravelmente, a partir das 17:00h, o que 

necessitaria de mais estudos voltados para a compreensão deste fenômeno. 

 

Figura 2. Proporção de atendimentos de Acidentes e Violências, em Serviços 
Sentinelas de urgência e emergência, por horário de ocorrência. Brasil* e Sergipe, 
2014. 

 
*Lê-se 24 capitais e Distrito Federal e mais 11 municípios selecionados. 

Fonte: Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014. 
 

Segundo BRASIL (2017), para o cenário nacional, “as ocorrências mais 

frequentes foram as quedas (32,8%) seguidas por acidentes de transporte 

(23,3%) e agressões (7,9%)”. Para Sergipe, os resultados encontrados foram 

invertidos para o primeiro e segundo lugares no ranking, estando em primeiro 

os acidentes de transporte (30,97%), seguido das quedas (27,11%). Em 

relação ao terceiro lugar, em Sergipe, como no Brasil, estão as agressões e 

maus tratos (8,52%), com a diferença que a frequência sergipana superou a 

nacional (Gráfico 5). No quarto e quinto lugares estão o choque contra 

objeto/pessoa e ferimento por objeto perfurocortante, ambas ocorrências do 

grupo de acidentes. 
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Gráfico 5. Distribuição de atendimentos por violências e acidentes em Serviços 
Sentinelas de urgência e emergência, segundo tipo de ocorrência. Sergipe-Aracaju, 
outubro a novembro, 2014. 

 
Fonte: Banco de dados Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014 disponibilizados pelo MS/CGDANT. 
 

Para entender parte da complexidade que envolve a ocorrência dos acidentes 

e violências, se faz necessário mapear o local das ocorrências.  

No Gráfico 6 pode ser observada esta singularidade para o estado de Sergipe 

e ser constatada que a residência, com exceção dos acidentes de transportes e 

das intervenções legais, é o local de maior incidência destas situações. De 

forma evidente nas ocorrências de tentativa de suicídio onde 77,78% dos casos 

ocorreram no domicílio, das queimaduras em 72,73% e das quedas em mais 

de 50% das ocorrências. Quanto às agressões sabe-se que elas ocorrem com 

maior frequência no turno da noite, e com base no gráfico abaixo, 43,07% 

ocorreram em via pública, porém 27,01% foram sofridas no domicílio. 

 
Gráfico 6. Distribuição de atendimentos por violências e acidentes, em Serviços 
Sentinelas de urgência e emergência, segundo local da ocorrência. Sergipe-Aracaju, 
outubro a novembro de 2014. 

 
Fonte: Banco de dados Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014 disponibilizados pelo MS/CGDANT. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para Sergipe, houve prevalência superior a 90% de ocorrências de acidentes e 

o sexo masculino foi quem mais esteve envolvido, principalmente entre 20 e 39 

anos de idade, pardos e negros e com até 04 anos de escolaridade. Para as 

violências, bem menos frequentes, porém de igual importância, as proporções 

sergipanas diferem, para mais, quando comparadas ao Brasil, bem como com 

relação aos grupos etários que estão envolvidos, sendo superiores entre as 

pessoas de 10 a 39 anos de idade, e, a discrepância fica mais acentuada, 

quando é feita a leitura dos anos de estudo da vítima. 

Para o comportamento sazonal das ocorrências, Sergipe é singular quando 

reflete aumento das ocorrências a partir das quintas-feiras atingindo seu ápice 

nos domingos. Observando a frequência dos horários de ocorrência, sugere-se 

que um trabalho de educação em saúde, sobre prevenção de acidentes 

domésticos, deve ser realizado uma vez que a grande maioria das quedas e 

queimaduras ocorre no domicílio, nos horários das atividades laborais 

domésticas. Os maus tratos também ocorrem no âmbito domiciliar, apesar da 

maioria ainda ser produto da violência interpessoal urbana, que tem viés direto 

com a baixa escolaridade dos envolvidos, disparando a necessidade de 

reflexão sobre os possíveis modos de intervenção para redução da 

vulnerabilidade destes adolescentes e adultos jovens. 

Quanto à procura de atendimento, por local de residência das vítimas, observa-

se que há regiões de saúde que demandam muito do atendimento em Aracaju, 

necessitando, para uma melhor compreensão, de análise sobre a situação 

destes municípios e regiões de saúde no momento de realização da pesquisa. 

Por fim, é importante ressaltar, que esta discussão é apenas uma de diversas 

que podem ser realizadas com base nos dados colhidos para a pesquisa Viva: 

Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014, uma vez que cada tipo de 

ocorrência desperta várias análises e descobertas a serem feitas com relação 

ao que ocorre no território sergipano, e este com relação ao Brasil, bem como o 

confronto destes dados com outros bancos de sistemas de informação.  
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