INFORME ACIDENTES E VIOLÊNCIAS
COVISA, 22 de setembro de 2006
Com o objetivo de subsidiar a política nacional de prevenção das
violências e promoção da saúde iniciou-se em municípios sentinelas do
Brasil, um inquérito de 1 mês, em setembro, de ocorrências de
acidentes e violências além do levantamento de violências interpessoais
que será realizado por 1 ano. Em Campinas, o enfrentamento das
violências interpessoais vêm sendo realizado pelo projeto Iluminar que
já integra uma rede de prevenção.
O levantamento de acidentes e violências tem como finalidade fazer o
diagnóstico inicial de morbidade das causas externas demonstrados
pelos dados de mortalidade, que hoje são um grande problema de saúde
pública, e visa avaliar a tendência, em levantamentos futuros.
Em Campinas este levantamento de 1 mês está sendo realizado nas
unidades de emergência de 3 hospitais: Hospital Municipal Dr Mário
Gatti, Hospital das Clínicas da Unicamp e Hospital e Maternidade Dr
Celso Pierro.
Os resultados parciais e preliminares do levantamento amostral em
Campinas, demonstraram que do total de 400 fichas notificadas, 93%
são de acidentes e 7% de violências.
Dos tipos de ocorrências, as quedas apresentaram uma proporção maior
de 45% em relação aos demais seguidos de outros acidentes com 25%
e de acidentes por transporte com 22%. Considerando que outros
acidentes apresentaram uma variedade muito grande, os acidentes de
transporte sobressaem como ocorrência mais estruturada após a queda.
Dos acidentes de transporte 45% foram por acidente por motocicleta
superando o acidente por automóvel que representou 29%, reforçando
assim a importância da implantação de uma política de prevenção a este
tipo de transporte.
Esta deverá ser de atuação intersetorial reunindo projetos em
andamento como o da EMDEC, com projeto Vida sobre Duas Rodas e o
cadastramento de motociclistas profissionais, e a estruturação de um
Sistema de Informações que integre as várias áreas de atuação.

