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A Secretaria Municipal da Saúde de Russas, através da
Coordenação de Vigilância Epidemiológica, vem por meio
deste INFORMAR sobre o cenário epidemiológico da
violência interpessoal e autoprovocada no município de
Russas.

A Violência está presente em todos os segmentos da
sociedade, manifestando-se de diversas formas, e gerando
impactos e consequências sociais.

Nos últimos tempos, a violência tem sido um tema de
vários debates mundialmente, debates esses focados em
analisar os principais fatores que contribuem para sua
ocorrência, com o intuito de elaborar planos de ação para
sua prevenção.

O presente boletim aborda o cenário epidemiológico da
violência interpessoal e autoprovocada no município de
Russas, com dados obtidos por meio do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período
de 2017 a 2021. O agravo passou a ser de notificação
compulsória a partir de 2011.

NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA

A Ficha de Notificação é uma ferramenta indispensável para
identificar e registrar a ocorrência de doenças e agravos na
população. Constitui um importante instrumento para
fornecer dados sociodemográficos e epidemiológicos das
pessoas vítimas de violências, subsidiando as ações de
vigilância em saúde.
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1. VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E 
AUTOPROVOCADA

CONCEITO

A violência interpessoal ocorre quando
um ou mais agressores causam lesões
em uma ou mais vítimas; e a violência
autoprovocada acontece quando a
própria pessoa provoca lesão em si
mesma (em casos de suicídio, tentativa
de suicídio e autoflagelação)

A ocorrência das violências envolve
questões socioeconômicas,
demográficas, além do crescimento das
cidades, demandas de natureza política,
religiosa e cultural.

No relatório Mundial sobre a Violência
e Saúde, da Organização Mundial da
Saúde (OMS/2002), são apresentadas
as seguintes tipologias da violência:

• Violência Autoprovocada:

Tentativas de suicídio, autoflagelação,
autopunição e automutilação.

• Violência Interpessoal:

Inclui violência intrafamiliar e
comunitária (extrafamiliar).

• Violência Coletiva:

Subdivide-se em social, política e
econômica, bem como se caracteriza
por grupos de dominação (guerras,
ataques terroristas);ou onde as
desigualdades social, econômica,
cultural, de gênero, etária e étnica são
gritantes.
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2. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL
E AUTOPROVOCADA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS

No município de Russas, foram notificados 158 casos de
violência interpessoal e autoprovocada no período de 2017 a
2021. A violência física prevaleceu com a maior proporção de
casos (53,1%), seguido da lesão autoprovocada (31,0%) e
outras violências (20,2%) (Figura 1).

Figura 1. Proporção de casos de violência interpessoal e
autoprovocada segundo o tipo de violência e o ano de
ocorrência, Russas, 2017 a 2021*.

Fonte: SINAN NET/RUSSAS
* Dados atualizados no dia 16/07/2021, sujeitos a revisão.

2. NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA

O Ministério da Saúde (2011) considera,
através da Portaria nº 104, a
obrigatoriedade da notificação de
doenças e agravos, dentre eles as
violências. Nesse sentido, a notificação
da ocorrência ou suspeita da violência é
obrigatória aos profissionais de saúde,
pois é um instrumento importante para
a vigilância epidemiológica, como
também para a construção de políticas
públicas para prevenção e intervenção
da violência

A Portaria MS/nº 1271, de 06 de junho
de 2014, atualizou a lista de doenças e
agravos de notificação compulsória,
atribuindo caráter imediato (em até 24
horas pelo meio de comunicação mais
rápido) à notificação de casos de
violência sexual e tentativa de suicídio
às Secretarias Municipais de Saúde.

Definição de Caso

Caso suspeito ou confirmado de
violência doméstica/intrafamiliar,
sexual, autoprovocada, tráfico de
pessoas, trabalho escravo, trabalho
infantil, tortura, intervenção legal e
violências homofóbicas contra mulheres
e homem em todas as idades. No caso
de violência extrafamiliar/comunitária,
somente serão objetos de notificação as
violências contra crianças,
adolescentes, mulheres, pessoas idosas,
pessoas com deficiência, indígenas e
população LGBT
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3. POR QUE É IMPORTANTE
NOTIFICAR A VIOLÊNCIA?

• A notificação da violência
intradomiciliar permite conhecer a
magnitude e a gravidade das
violências.
▪ Permite a compreensão do cenário
epidemiológico da violência
interpessoal.
▪ A partir da notificação, é possível
realizar as intervenções nos
cuidados à saúde.
▪ A notificação fornece informações
que garantem a proteção dos
direitos por meio das Redes de
Atenção e Proteção.

3.1 ASPECTOS IMPORTANTES DA
NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA

•Recomenda-se que o profissional
que fez o primeiro atendimento
também faça a notificação;
• O atendimento à pessoa vítima de
violência dever ser discreto, sem
alardes;
• É importante esclarecer as dúvidas
da pessoa vitima de violência e de
seus familiares;
• Deve-se buscar informações sobre
a ocorrência da violência de maneira
cuidadosa;
• É muito importante não deixar os
campos em branco ou preenchidos
de maneira incorreta com o código
ignorado;
•Devem-se registrar os

encaminhamentos realizados para
outros setores de saúde ou redes de
atenção e proteção;
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A Figura 2 mostra as proporções de casos de violência por
Unidade Notificadora de Saúde. A Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) apresentou o maior número de casos (69;
43,6%) seguida do Hospital e Casa de Saúde de Russas (HCSR)
(65; 41,1%).

Figura 2. Proporção de casos de violência interpessoal e
autoprovocada por Unidade Notificadora, Russas, 2017 a
2021*.

Fonte: SINAN NET/RUSSAS
* Dados atualizados no dia 16/07/2021, sujeitos a revisão.
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As Figuras 3 e 4 apresentam as proporções de casos de
violência, segundo tipo de violência, nas Unidades
Notificadoras de maior ocorrência de casos.

Na Unidade de Pronto Atendimento, a violência física
registrou a maior proporção de casos (32,9%), seguida de
violência psico/moral (10,7%) (Figura 3).

Figura 3. Proporção de casos de violência interpessoal e
autoprovocada segundo o tipo de violência, UPA, 2017 a
2021*.

Fonte: SINAN NET/RUSSAS
* Dados atualizados no dia 16/07/2021, sujeitos a revisão.
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4. DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL

Violência familiar/intrafamiliar

Quando acontece dentro da família, nas
relações entre os membros da
comunidade familiar, formada por
vínculos de parentesco natural (pai, mãe,
filha etc.) ou civil (marido, sogra,
padrasto ou outros), por afinidade (o
primo ou tio do marido) ou afetividade
(amigo ou amiga que more na mesma
casa).

Violência física

Atos violentos nos quais se faz uso da
força física de forma intencional, não
acidental, com o objetivo de ferir, lesar,
provocar dor e sofrimento ou destruir a
pessoa, deixando, ou não, marcas
evidentes no seu corpo.

Tortura

Ato de constranger outra pessoa com o
uso da força, maus tratos ou ameaça,
causando sofrimento físico ou mental.

Violência doméstica

Quando ocorre em casa, ou em uma
relação de familiaridade, afetividade ou
coabitação.

Violência financeira/ econômica

Dano, perda, subtração, destruição ou
retenção de objetos, documentos
pessoais, bens e valores de uma pessoa.
Este tipo de violência é frequente em
mulheres, pessoas idosas e pessoas que
têm algum tipo de deficiência
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No Hospital e Casa de Saúde Russas, a lesão autoprovocada
registrou a maior proporção de casos (21,5%), seguida de
outras violências (15,1%) (Figura 4).

Figura 4. Proporção de casos de violência interpessoal e
autoprovocada segundo o tipo de violência, HCSR, 2017 a
2021*.

Fonte: SINAN NET/RUSSAS
* Dados atualizados no dia 16/07/2021, sujeitos a revisão.
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4. DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL

Violência psicológica/moral

Ação ou omissão destinada a degradar
ou controlar as ações,
comportamentos, crenças e decisões de
outra pessoa por meio de intimidação,
manipulação, ameaça direta ou
indireta, humilhação, isolamento ou
qualquer outra conduta que implique
prejuízo à saúde psicológica, à
autodeterminação ou ao
desenvolvimento pessoal.

Negligência/abandono

Omissão às necessidades e aos cuidados
básicos para o desenvolvimento físico,
emocional e social de uma pessoa.
Exemplos: falta de cuidados com a
saúde, descuido com a higiene,
ausência de proteção, ausência de
estímulo e frequência escolar.

Trabalho infantil

Qualquer tipo de atividade realizada
por crianças e adolescentes de modo
obrigatório, regular, remunerada ou
não, que contrarie a legislação
trabalhista vigente e coloque em risco o
seu desenvolvimento.

Intervenção legal

Traumatismos infligidos pela polícia ou
agentes da lei.

Violência extrafamiliar/comunitária

Ocorre entre indivíduos sem relação
pessoal, conhecidos ou não. Inexiste
relação de parentesco.
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Os casos de violência prevaleceram no sexo feminino, com 112 casos (70,8%); na faixa etária de 20 a
39 anos, com 70 casos (44,3%); e na raça/cor parda, com 132 casos (83,5%). Quanto à escolaridade,
ressalta-se uma elevada frequência de ignorados/em branco (91; 57,5%), seguido do grau de 5ª a 8ª
série incompleta (11; 6,9%) (Tabela 1).

Tabela 1. Frequências de casos de violência interpessoal e autoprovocada segundo sexo , faixa etária,
raça/cor e escolaridade , Russas 2017 a 2021* (N=158).

Fonte: SINAN NET/RUSSAS
* Dados atualizados no dia 16/07/2021, sujeitos a revisão.
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SEXO n %
Masculino 46 29,1

Feminino 112 70,8

FAIXA ETÁRIA n %

Menor de 1 ano 4 2,5

1 a 4 anos 2 1,2

5 a 9 anos 5 3,1

10 a 14 anos 18 11,3

15 a 19 anos 23 14,5

20 a 39 anos 70 44,3

40 a 59 anos 29 18,3

+ 60 anos 7 4,4

RAÇA/COR n %

Ign/|Branco 4 2,5

Branca 15 9,4

Preta 4 2,5

Amarela 1 0,6

Parda 132 83,5

Indígena 2 1,2

ESCLARIDADE n %
Ign/Branco 91 57,5

Analfabeto 1 0,6

1 a 4 série incompleto do EF 7 4,4

4 série completa do EF 10 6,3

5 a 8 série incompleta do EF 11 6,9

Ensino Fundamental completo 9 5,6

Ensino médio incompleto 9 5,6

Ensino médio completo 8 5,1

Educação superior incompleta 0 0,0

Educação superior completa 3 1,8

Não se aplica 9 5,6
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