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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é realizar um mapeamento das internações por 
causas externas no Estado de Minas Gerais, no período de 2008. Para 
isso, os dados foram coletados no site do Departamento de Informação do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS) e, a partir deles foi realizada a 
espacialização utilizando-se do software ArcView 3.0. Verificou-se, a partir 
da análise da distribuição das internações, que 52% dos registros foram 
realizados em nove dos 853 municípios mineiros, respectivamente em: 
Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora, Betim, Ipatinga, 
Teófilo Otoni, Uberaba e Governador Valadares. As causas externas são 
um forte agravante à saúde pública brasileira, sobretudo porque os gastos 
despendidos com os pacientes, assim como as sequelas deixadas são 
elevados. Além disso, os acidentes de transporte e as agressões, que 
representam dois dos principais agrupamentos dentro das causas 
externas, incidem principalmente sobre os jovens em idade ativa que, em 
sua maioria, morrem ou ficam incapacitados para o trabalho. 
Palavras-chave: causas externas, internações, acidentes e agressões. 

 

 
INTRODUÇÃO 

As causas externas de morbimortalidade são consideradas eventos de caráter violento, que 
engloba todas as formas de acidentes e violências codificados no Capítulo XX da 
Classificação Internacional de Doenças (CID), em sua 10a revisão. São representadas por 
acidentes de transporte, Outras causas externas de lesões acidentais, Lesões 
autoprovocadas voluntariamente, Agressões, Eventos cuja intenção é indeterminada, 
Complicações de assistência médica e cirúrgica, Seqüelas de causas externas e Causas 
externas não classificadas. 

A incidência de causas externas no Brasil apresenta crescimento considerável a partir da 
década de 1980, quando uma série de mudanças estruturais, de caráter político, econômico 
e social marcam historicamente o País. A partir desse momento, observa-se uma elevação 
no número de mortes por acidentes de transporte e agressões (homicídios), que vão marcar, 
consideravelmente, a curva ascendente de mortalidade por violência nos anos seguintes, 
tendo como grupos vulneráveis, sobretudo os jovens do sexo masculino. 

No início da década de 1980, as causas externas ocupavam o quarto lugar no perfil das 
principais causas de óbito no Brasil, passando para o segundo lugar no início de 1990, logo 
após as doenças do aparelho circulatório ocupando. Depois disso, sua curva oscila entre o 
segundo e o terceiro lugar dentre as causas de mortalidade. 

As causas externas são consideradas um fenômeno complexo e multicausal sendo, por 
esse motivo, uma temática que, atualmente, vem sendo discutida por pesquisadores de 
diferentes áreas. A Geografia tem muito a contribuir com tais estudos, e, juntamente com 
outros campos do saber, propor novas formas de abordagem e análise desse fenômeno. 
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A espacialização e a análise dos eventos violentos favorecem a elaboração e 
implementação de ações que permitam intervir nas áreas de risco, desenvolvendo 
estratégias de prevenção e de controle dos danos à saúde. Conforme Fonzar (2008, p.146), 
“[...] a localização dos eventos em espaço delimitado permite a visualização do perfil de 
morbimortalidade por região; a abordagem geográfica apura e torna mais precisa a análise 
dos fatores que orientam e condicionam a definição das políticas públicas na área de saúde”. 

As causas externas, assim como a maioria dos fenômenos violentos, não se distribuem de 
forma homogênea, pois atingem grupos etários, gêneros e espaços distintos. Analisar essas 
disparidades é de suma importância para se propor alternativas que minimizem a incidência 
de tais eventos entre os grupos populacionais mais vulneráveis. 

Este trabalho objetivou-se a analisar a distribuição espacial das internações por causas 
externas no estado de Minas Gerais (Mapa 1) no período de 2008, tendo como base de 
informação o banco de dados do Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SIH/SUS), disponível no portal eletrônico do Departamento de Informação do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS). 
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MAPA 1: Minas Gerais. Mesorregiões e municípios.

 
 
A estimativa populacional para o Estado de Minas Gerais, em 2008, foi de aproximadamente 
20 milhões de habitantes (19.850.072), conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), distribuída em 853 municípios. Belo Horizonte, a capital do estado, 
possui quase 2,5 milhões de habitantes, mas a maioria dos municípios mineiros tem menos 
de 100.00 habitantes. Apenas três municípios possuem mais de 500 mil habitantes, a saber: 
Uberlândia (622.441), Contagem (617.749) e Juiz de Fora (520.612). (Cf. Mapa 2). 
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A distribuição das ocorrências de causas externas em Minas Gerais é semelhante à da 
população, já que se apresenta bastante desigual. Como se verá, alguns eventos violentos 
incidem mais sobre municípios mais urbanizados, com uma população mais elevada. É o 
caso, por exemplo, dos acidentes de transporte, que atingem, principalmente, a população 
das cidades com mais de 100.000 habitantes. Por outro lado, os homicídios tendem a 
ocorrer em diferentes áreas, não obedecendo diretamente a concentração populacional. 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CAUSAS EXTERNAS 

As causas externas têm atingido elevados índices em todo o mundo, sobretudo com o 
crescimento de alguns eventos, tais como os acidentes, que fazem com que os números se 
elevem. Minayo (2003) ressalta não existe uma única causa para tais eventos, o mesmo 
referindo-se aos efeitos deles advindos. Deve-se falar, portanto, numa dialética de causa-
efeito, já que a violência é consequência de fatores políticos, econômicos e culturais 
interligados, que têm como ponto de apoio os conflitos de autoridade, a luta pelo poder e a 
busca de domínio e aniquilamento do outro. 

Souza e outros (2003ª) afirmam que a violência que acompanha as causas externas tornou-
se uma epidemia social, que cada vez mais deteriora a qualidade de vida da população, 
sobretudo das grandes metrópoles. Os autores supracitados ressaltam que 

Enquanto as doenças infecciosas e parasitárias incidem sobretudo nas faixas etárias 
iniciais de vida e as do aparelho circulatório, nos grupos populacionais com idade 
mais avançada, as causas violentas e os acidentes afetam principalmente 
adolescentes e adultos jovens. (Ibid., p.83). 

Os referidos autores acrescentam que, além de incidirem principalmente sobre as áreas 
urbanas de maior densidade populacional, as causas externas são responsáveis por 75% do 
total das mortes causadas por acidentes e violências, sendo as principais responsáveis por 
anos potenciais de vida perdidos. 

Como consequência do aumento das causas externas, há uma pressão dos serviços de 
emergência, assistência especializada, reabilitação física, psicológica e assistência social. 
(FONZAR, 2008). Dessa forma, Cavalcante e Monteiro (2008) destacam que 
morbimortalidade por violência, expressa pelas causas externas, tem sido tratada como um 
problema de saúde pública, devido à sua magnitude, tanto no que se refere ao seu aumento 
quanto aos agravos que ela provoca. Além disso, a preocupação em relação ao crescimento 
do número de casos elevou os debates sobre a questão, havendo uma preocupação das 
instituições de saúde em transformar o tema em prioridade nacional. 

Muito já tem sido alcançado. Prova disso, é o Sistema Único de Saúde (SUS), que conforme 
Santos (2008), transformou-se no maior projeto público de inclusão social em menos de 
duas décadas, pois atende 110 milhões de pessoas através de agentes comunitários de 
saúde, distribuídos em 95% dos municípios. Os avanços alcançados com a 
descentralização de competências e com o estabelecimento de outras ações pertinentes 
têm proporcionado, gradativamente, o alcance dos direitos sociais. 

Grande parte do orçamento do SUS, destinado à saúde, atende vítimas das causas 
externas. Isso faz com que haja um desequilíbrio na distribuição dos gastos, sobretudo 
porque tem havido um crescimento das ocorrências dessa categoria de morbimortalidade. 
Rodrigues e outros (2007) constataram, a partir de estudos, que entre 1998 e 2004, foram 
realizadas no Brasil uma média de 73 internações por 1000 habitantes, sendo quatro delas 
relativas a causas externas. O total de internações representou um custo per capita anual de 
51,6 reais por habitante, sendo 3,8 reais destinados às causas externas. Waldman e Mello 
Jorge (1999, p.71) comentam que esse crescimento atingido pelas causas externas nos 
últimos anos no Brasil implica no estabelecimento de medidas voltadas para políticas 
sociais, “[...] elaboração de legislação específica e desenvolvimento de instrumentos de 
intervenção voltados à prevenção, ao tratamento e à reabilitação dos atingidos, o que 
pressupõe a identificação de grupos e fatores de risco”. 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 

Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009 1749 

Algumas dessas medidas devem ser de caráter pontual, já que, dentro do agrupamento das 
causas externas, alguns eventos se destacam mais do que outros. Trata-se dos acidentes 
de transporte e das agressões, que tem como grupos de risco os jovens do sexo masculino. 
Souza e outros (2003b), comentando estudos desenvolvidos pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) sobre a situação da violência no mundo, afirmam que para cada homicídio de 
jovens há vinte ou quarenta vítimas nesse grupo sofrendo agressões e outros tipos de 
violência não-fatais e recebendo tratamento hospitalar. Dessa forma, as intervenções 
estabelecidas devem ser direcionadas para pontos estratégicos de prevenção desses 
eventos. 

No Brasil não existe uma prática histórica de prevenção de qualquer modalidade de 
fenômeno. O que se observa é mais uma busca pragmática para solucionar os problemas 
existentes, em qualquer que sejam suas instâncias de manifestação. O que, geralmente se 
observa é uma busca de solução e não de prevenção. Isso faz com que muito dos recursos 
destinados à saúde, por exemplo, sejam cada vez menos destinados à profilaxia, e mais à 
cura do mal. Nesse sentido, a violência deve ser tratada como uma epidemia que, apesar de 
não possuir remédios para cura, pode ser tratada e/ou prevenida. 

Em 2008 foram realizadas no Brasil 767.735 internações por causas externas, que foram 
responsáveis por um gasto total de 660 milhões de reais, e a tendência observada é de 
aumento em todo o País, já que de 2000 para 2008 houve um crescimento de 10,6% dessas 
internações. As regiões Sudeste e Nordeste foram as que registraram o maior número de 
internações. Juntas, elas consumiram 67,43% de todo o gasto despendido pelo SUS para 
todas as regiões brasileiras. Por outro lado, os estados que apresentaram o maior número 
de registros de internações, bem como de gastos foram São Paulo e Minas Gerais. (Cf. 
Mapa 3 e 4). A seguir serão apresentadas as discussões acerca das causas externas em 
Minas Gerais. 
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AS CAUSAS EXTERNAS EM MINAS GERAIS 

O Estado de Minas Gerais registrou, em 2008, um total de 95.343 internações por causas 
externas, posicionando-se em segundo lugar entre as demais Unidades da Federação, 
vindo após São Paulo. Os municípios com as maiores ocorrências foram, em ordem 
decrescente de valor: Belo Horizonte (25.316), Montes Claros (4.083), Uberlândia (3.954), 
Juiz de Fora (3.655), Betim (3.124), Ipatinga (2.924), Teófilo Otoni (2.361), Uberaba (2.247) 
e Governador Valadares (2.021). A distribuição das internações pode ser verificada no Mapa 
5 abaixo: 
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Uma questão importante, recorrente em praticamente todo o mundo e também no Brasil é o 
fato de as causas externas atingirem sobretudo os jovens, sobretudo do sexo masculino, em 
idade ativa. Tais fatores provocam uma série de perdas, tanto materiais quanto humanas. 
São os jovens, com idade entre 20 e 29 anos as principais vítimas das violências e dos 
acidentes. O que leva à incidência das ocorrências desse tipo de causas entre os jovens é, 
geralmente, o estilo de vida que muitos deles possuem, já que, em sua maioria, agem de 
forma inconsequente, ingerem bebidas alcoólicas antes de dirigir, praticam ações proibidas 
no trânsito, envolvem com drogas. Os eventos que causam a elevação das causas externas 
nesse grupo etário é, sobretudo, o acidente de transporte e a agressão que, em sua maioria, 
tem como fator predisponente os elementos anteriormente citados. 

Os dados referentes às causas externas por faixa etária comportam-se de forma igual para 
todo o Brasil, sendo menor entre indivíduos com menos de um ano. Ele cresce 
consideravelmente a partir de um ano de vida, atinge seu ápice entre 20 e 29 anos, e 
diminui gradativamente a partir daí. É importante ressalta que a maioria das causas externas 
entre crianças com menos de um ano são provocadas por quedas, uma categoria de causa 
codificada dentro do grupo “W00-X59 – Outras causas externas de lesões acidentais”. Os 
gráficos 1 e 2, a seguir, apresentam a distribuição das internações por causas externas em 
Minas Gerais, segundo a faixa etária e sexo. 
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Gráfico 1: Minas Gerais. Número absoluto de internações por causas externas, segundo faixa etária: 2008.  

ORG. Márcia Andréia Ferreira Santos (2009) 

Fonte: DATASUS (2008) 
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Gráfico 2: Minas Gerais. Número absoluto de internações por causas externas, segundo sexo: 2008. 

ORG. Márcia Andréia Ferreira Santos (2009) 

Fonte: DATASUS (2008) 

 
O gráfico 3 abaixo apresenta a distribuição específica dos acidentes de transporte, das 
agressões, e de outras causas de lesões acidentais. 
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Gráfico 3: Minas Gerais. Número absoluto de internações por categoria de causas, segundo faixa etária: 2008.  

ORG. Márcia Andréia Ferreira Santos (2009) 

Fonte: DATASUS (2008) 
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Os acidentes de transporte são dois grandes grupos de causas que apresentam uma 
tendência de crescimento em praticamente todo o País, tornando-se um grave problema de 
saúde pública, devido às sequelas deixadas por eles. Geralmente, as vítimas sofrem 
fraturas ou precisam se submeter a procedimentos de alta complexidade que oneram o 
sistema de saúde. 

 

A maioria dos estudos desenvolvidos no Brasil mostram que os acidentes de transporte e as 
agressões estão apresentando uma tendência de elevação desde a década de 1980. Daí a 
necessidade de pensar esses problemas do ponto de vista da prevenção a partir do 
estabelecimento de políticas públicas. A tabela 1 abaixo traz uma distribuição das causas 
externas, segundo o grupo de causas 

Tabela 1: Minas Gerais. Número absoluto e porcentagem de internações por causas externas: 2008.  

Grande grupo de causas 
Internações 

(n) (%) 

Acidentes de transporte 11642 12,21% 

Outras causas externas de lesões acidentais 56258 59,01% 

Lesões autoprovocadas voluntariamente 1385 1,45% 

Agressões 3518 3,69% 

Eventos cuja intenção é indeterminada 1137 1,19% 

Intervenções legais e operações de guerra 5 0,01% 

Complicações assistência médica e cirúrgica 2248 2,36% 

Seqüelas de causas externas 3900 4,09% 

Fatores suplementares relacionados a outras causas 456 0,48% 

Causas externas não classificadas 14794 15,52% 

Total 95343 100,00% 

Org.: Márcia Andréia Ferreira Santos (2009) 

Fonte: DATASUS (2008). 

 

 

Alguns problemas referentes a esses dados precisam ser considerados. Observa-se que 
15,52% das internações foram codificadas no grupo “Causas externas não classificadas”. 
Esse é apenas um de muitos problemas que o sistema de informações apresenta. Como 
exemplo, o banco de dados das causas externas de 2008 não contém um único registro de 
ocorrência de acidente de transporte no município de Contagem. 

 

Sabe-se que isso é impossível de ter acontecido, principalmente porque ele se encontra 
inserido na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sendo o terceiro em número 
populacional do estado de Minas Gerais, vindo depois de Belo Horizonte e Uberlândia.  
Nesse sentido, o sistema ainda tem muito que avançar, e acontecendo isso, haverá, 
também uma melhoria na qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

 

Os acidentes de transporte ocorreram, principalmente, em municípios mais urbanizados, de 
população com mais de 50.000 habitantes, distribuídos nas diferentes mesorregiões de 
Minas Gerais. Belo Horizonte foi quem registrou o maior número de internações, vindo 
depois Uberlândia, Uberaba, Passos, Três Corações, Betim, Juiz de Fora e Ipatinga. (Cf. 
Mapa 6). 
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As agressões, como na maior parte do País, vêm sempre após os acidentes de transporte. 
Em alguns municípios mineiros predominam as agressões, e em outros, os acidentes de 
transporte. Já em Belo Horizonte e Uberlândia, tanto um quanto o outro apresentaram 
valores elevados. (Cf. Mapa 7). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Minas Gerais é um Estado de grandes dimensões, com municípios de realidades muito 
diferentes, sendo este um desafio a ser enfrentado pela vigilância em saúde, que carece de 
instrumentos que incorporem a dimensão do lugar, como expressão da dinâmica social do 
espaço. Dessa forma, Monken e Barcellos (2005) afirmam que a compreensão do conteúdo 
geográfico do cotidiano na dimensão local pode ajudar na identificação de situações-
problema para a saúde, possibilitando o desenvolvimento de planejamento e de organização 
das ações e práticas de saúde nos serviços. Daí a importância de se desenvolver trabalhos 
na escala do município, levantando dados e informações capazes de explicar as ocorrências 
das causas externas e de auxiliar no estabelecimento de ações de prevenção à incidência 
de tais eventos. 

Este trabalho, desenvolvido em escala estadual, não permite explorar determinadas 
questões que somente no nível de escala da cidade pode ser explorado. Assim, torna-se 
necessária uma compreensão o ambiente urbano enquanto espaços antagônicos, 
interligados ao processo de construção da cidade. Assim como os eventos referentes às 
causas externas se distribuem de forma diferenciada entre os municípios, o mesmo pode 
acontecer para o espaço urbano, já que ele representa uma parcela do todo. 

O aumento das causas externas no Brasil é um preocupação que há muito vem se 
estabelecendo. Contudo, diversas ações já tem sido desenvolvidas pelo SUS, sobretudo a 
partir de estratégias de prevenção, empreendidas por meio de políticas públicas. Mas muito 
ainda precisa ser feito, já que a tendência histórica e espacial observada é de aumento.  

A busca da equidade na saúde deve contemplar visões multidisciplinares, pois as causas 
externas são fenômenos multicausais. Dessa forma, todos os projetos com vistas a uma 
melhoria na qualidade de vida da população deve apresentar visões amplas, de campos 
científicos diversos, que sejam capazes de pensar a sociedade em suas diferentes 
instâncias: política, econômica e cultural. 
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