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RESUMO
A violência mundial é atualmente responsável, segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), por mais de 5 milhões de mortes anuais no mundo, e para cada pessoa
que morre em consequência da violência, muitos outros sofrem com sequelas mentais
ou físicas decorrentes dos ferimentos. No Brasil um grave problema intimamente ligado
à violência é o uso de armas de fogo. No estado de Goiás a taxa de óbito decorrente do
seu uso é preocupante configurando-se assim como um grave problema de Saúde
Pública. Descrever o perfil sociodemográfico das pessoas com ferimentos por arma de
fogo, atendidas em um Unidade Hospitalar de grande porte na cidade de Goiânia-Goiás,
a qual faz parte da Rede Viva Sentinela do Ministério da Saúde. Estudo observacional
descritivo com amostra não probabilística por conveniência. Participaram do estudo
pacientes internados para tratamento naquela Unidade, com ferimentos por arma de
fogo (PAF) no período de janeiro a março do ano de 2013. Projeto aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Urgências de Goiânia, 182123/2013.
Participaram do estudo 150 pacientes acometidos por ferimentos de armas de fogo
(PAF) que deram entrada em uma hospital de grande porte de Goiânia-Goiás. Percebese que a maior prevalência de ferimentos se deu em vítimas que eram do sexo
masculino (94,7%), jovens (67,3%), não brancos (72,0%) e com renda de até dois
salários mínimos (51,3%). São na maioria pessoas que trabalham por conta própria ou
assalariadas da construção civil (62,3%), com escolaridade de no máximo nove anos
(ensino fundamental)e 120 delas (80,0%) declararam que eram usuárias de drogas ou
faziam uso de álcool. Este estudo identificou que um número expressivo de vítimas com
ferimentos por arma de fogo (PAF ) internadas naquela unidade Hospitalar são : homens
jovens que fazem uso de álcool ou são usuários de drogas e que a principal motivação
para a ocorrência desse agravo tem relação com o tráfico e dívidas de drogas. Uma
abordagem da violência sob a perspectiva de saúde pública se faz importante ao analisar
e identificar dados sobre sua distribuição e seus determinantes sociais.
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