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Introdução: A violência por arma de fogo no Brasil vem se tornando um dos graves
problemas da saúde pública que necessita de resolução rápida, pois a cada dia mais
indivíduos da população vem se tornando vítimas com seqüelas e aumentando o índice
da mortalidade.Para auxiliar na redução dos índices de vítimas fatais e portadores de
sequelas da violência por arma de fogo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) realiza ações de educação e possui um serviço assistencial 24 horas.
Objetivo: O estudo objetivou caracterizar as vítimas de ferimento por arma de fogo
atendidas pelo SAMU de Ipatinga-MG, no período de janeiro a junho de 2010.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, documental, com abordagem
quantitativa. Foram utilizados 41 Relatórios de Atendimento Médico do SAMU sendo
que os principais itens analisados relativos ao tema foram sexo, faixa etária,
localização dos projéteis no corpo da vítima e principais procedimentos realizados.
Resultados: Das 41 vítimas atendidas pelo SAMU 36 (87,80%) eram do sexo
masculino, 4 (9,75%) eram do sexo feminino e 1 (2,45%) não possuía descrição do
sexo no relatório de atendimento. Percebe-se que o sexo masculino teve maior
representação nas vítimas de agressão por arma de fogo entre os atendimentos de
emergência.No que se refere à faixa etária das vítimas atendidas durante o período
pesquisado a faixa etária entre 21 a 30 anos se sobressaíram com 13 (31,70%) casos
seguidos da faixa entre 10 a 20 anos com 11 (26,82%) casos.Quanto ao local/bairro em
que foram socorridas as vítimas de violência por arma de fogo o bairro Bom Jardim
teve maior predominância com 7 (17,07%) dos casos.O tipo de lesão mais encontrada
foi o ferimento perfurante e os segmentos corpóreos foram a cabeça com 15
ferimentos, os membros superiores com 17 e o dorso com 13 (97%) de todas as lesões
atendidas.Observa-se na distribuição dos procedimentos realizados que as principais
procedimentos realizadas foram a oximetria de pulso 23 (56%), a punção venosa
periférica 22 (53,6%).Em 7 dos relatórios utilizados não foram descritos os
procedimentos realizados na vitima. Conclusão: O estudo evidenciou que a agressão
por arma de fogo no município de Ipatinga-MG atinge uma população
economicamente ativa que são os jovens. 
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