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RESUMO

A adolescência evidencia-se, por si só, como um período de vulnerabilidade, acrescido a este fator a exposição crescente a violência - reconhecida 
pela OMS como um dos principais problemas mundiais relacionados à saúde - é banalizada e inserida nas relações de dominação e exploração. 
Sendo assim, a análise dos dados de notificação de morbidade hospitalar no SUS por causas externas, que são consideradas traumatismos, lesões 
ou quaisquer outros agravos à saúde, intencionais ou não, de início súbito e como consequência imediata de violência ou outra causa exógena, 
faz necessária. Uma vez que, o enfrentamento da morbidade por acidentes e violências constitui atualmente como um dos principais desafios de 
saúde pública para este grupo etário. No entanto, considerando a pluralidade de sua ocorrência, é preciso conhecer as características e 
circunstâncias em que eles se desenvolvem para adequada proposição de ações e políticas de enfrentamento deste agravo. Este estudo tem por 
objetivo descrever as notificações de violência por causas externas da população adolescente (10-19 anos), segundo sexo, ocorridas no Brasil e 
nas regiões brasileiras no período de 2005-2015. Para tanto foram coletados dados relativos às notificações de violências no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para cada um dos anos incorporados no período de estudo. Para a análise dos dados relativos à 
notificação de violências no Brasil em cada uma das regiões brasileiras foram calculadas as distribuições de frequência por sexo, para as violências 
e seus grupos específicos. Foram calculados os coeficientes de morbidade (CM) e feita à distribuição percentual, de risco total e por causa 
específica segundo sexo. Durante os anos analisados, verificou-se maior proporção de morbidade e CM pela causa “Outras causas externas de 
traumatismos acidentais” e a segunda maior proporção e CM pela causa “Acidentes de transporte” tanto na população brasileira geral quanto na 
divisão por sexos, masculino e feminino. A proporção de morbidade por outras causas externas de traumatismos acidentais apresentou variação 
mais importante na região Norte na população geral e nos sexos feminino e masculino com diminuição 23%, 31% e 22,5%, respectivamente entre 
os casos de 2005 a 2015. Já a proporção de morbidade por acidentes de transporte apresentou aumento em todas as regiões e variação mais 
importante na região Norte, tanto população geral, quanto nos sexos feminino e masculino, com 192%, 166%, 203% de aumento, 
respectivamente, entre 2005 e 2015. Quando avaliado o CM na população geral a classificação por outras causas externas teve uma redução 
entre os anos de 2005 a 2015 excetuando as regiões Sul e Centro-Oeste, que apresentaram reduções, sendo mais percebida no Centro-Oeste com 
8%. No sexo feminino o CM dessa causa apresentou tendência de diminuição, sendo maior no Norte que apresentou uma diminuição de 21%. Já 
na população masculina foi destacado aumento no CM, mais expressivo na região Centro-Oeste, 14%, todavia as regiões Sudeste e Norte tiveram 
uma diminuição no intervalo de tempo do estudo, sendo mais expressiva no Norte, 13%. A segunda maior causa de morbidade apresentou 
crescimento do CM em todas as categorias e regiões, 2005-2015, com destaque para a região Norte que demonstrou aumento de 224%, 243%, 
178%, respectivamente. Destarte, apesar das maiores taxas e proporções serem referentes à categoria Outras causas externas de traumatismos 
acidentais, esses valores estão diminuindo, diferentemente da segunda maior causa de morbidade, que apresenta aumento significativo em 
todas as regiões do Brasil. Tais dados evidenciam os principais indicadores de morbidade hospitalar do SUS por causas externas por local de 
residência no Brasil de indivíduos com idade entre 10 a 19 anos no período de 2005 a 2015, apontam, portanto, a necessidade estratégias para a 
implementação de ações públicas destinadas à redução de tais agravos na adolescência.
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