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Esta edição do boletim epidemiológico será 

voltada para um agravo tão presente, mas 

infelizmente ainda silencioso, a VIOLÊNCIA. 

Violência é qualquer ato verbal, comportamental 

ou físico que provoque sofrimento, discriminação, 

perda de autoestima, abandono de planos. Falar 

de violência é falar da ausência de respeito e 

limites no relacionamento entre seres humanos. A 

violência surge onde não há espaço para 

comunicação e prejudica a saúde física e mental 

das pessoas impedindo o pleno exercício dos 

direitos e da cidadania. Ela é construída no dia-a-

dia nas relações familiares, na comunidade e em 

todas as relações do nosso cotidiano. 

Apresentaremos a seguir o levantamento da série 

histórica de 5 anos. (2014-2019) 

 

 

Notificação por sexo 

 

Uma visão da violência de forma geral por sexo, 

por ano. 

 

 

  Feminino Masculino Total 

2014 12 2 14 

2015 48 25 73 

2016 23 9 32 

2017 23 10 33 

2018 41 21 62 

2019 16 11 27 

    

   Fonte:SINAN(2014-2019) 

 

O trabalho de divulgação e conscientização da 

ficha de notificação de violência vem surtindo 

efeito e o número de notificações vem crescendo. 

Precisamos fazer desse problema silencioso, algo 

para mostrar para a sociedade que ele acontece 

muito em nosso município. 

 

Ao analisarmos todos os dados dos últimos 5 anos 

e separados de acordo com a faixa etária, vamos 

concluir que a população adulta é a que mais se  

envolve com problemas de violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte:SINAN(2014-2019) 

 

 

 
 

Tipo de Violência  
 

O tipo de violência mais notificado em nosso 

município é a violência física, seguida de 

psicológica e sexual. 

TIPOS DE VIOLÊNCIA 

Física 253 

Psicologica 70 

Sexual 13 

Negligência 7 

Financeira 3 

Tortura 2 

Outras 93 
   

              Fonte:SINAN(2014-2019) 

  Notificações 

Criança 0 -9 anos 14 

Adolescente 10 -19 anos 43 

Jovem 20 -24 anos 27 

Adulto 25 - 59 anos 135 

Idoso acima de 60 anos 22 



 

Os meios de agressão que mais aparecem são: 

ameaça, violência com arma de fogo, por 

envenenamento, objeto perfuro cortante, 

enforcamento e por força corporal. Como mostra 

a tabela abaixo de forma discriminada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        Fonte:SINAN(2014-2019) 

 

Um dado que chama atenção é número de 

envenenamento. Nosso município sofre com 

grande número de suicídios, porém vale ressaltar 

que os casos de suicídios não são notificados, 

apenas as tentativas. 

 

TENTATIVA DE SUICÍDIO 

Ano Notificações 

2014 4 

2015 34 

2016 22 

2017 23 

2018 41 

2019 15 

TOTAL 139 
    

         Fonte:SINAN(2014-2019) 

 

Esse panorama traz uma triste realidade da nossa 

sociedade, a cultura de não se meter em brigas de 

família, em problemas alheios reforçam a 

presença da violência em nossa sociedade. 

Quem sofre violência não sabe a quem pedir 

ajuda, tem vergonha e medo ou se sente 

impotente, acredita que a situação vai mudar, não 

vê saída e acaba aceitando. 

Grande parte das situações de violência acontece 

dentro de casa ou nas famílias. É importante não 

se omitir diante da violência doméstica. 

Tome sempre uma atitude se houver uma situação 

crônica: procure a unidade básica de saúde mais 

próxima, o mais rápido possível, comunique 

sempre as autoridades (delegacia da mulher, 

conselho tutelar e delegacias da criança, conselho 

e delegacia do idoso, defensoria pública e também 

o CRAS e CREAS). 

Além da violência familiar também é 

imprescindível notificar à vigilância Epidemiológica 

qualquer violência extrafamiliar que atinja 

crianças, adolescentes, mulher, idoso, portadores 

de transtornos mentais, indígenas e população 

LGBT. 

Com o empenho de todos é possível diminuir a 

violência denunciando e notificando todos os casos 

de violência. 

A paz é a gente quem faz! 

 

Os dados apresentados foram retirados do SINAN, 

referente à 01 de janeiro de 2014 à 31 de março 

de 2019 

 

 

 

Contatos:  

 US Bairro Minete – 3546-3418 

 US de São João de Viçosa – 3546-6109 

 US de Alto Caxixe – 3546-5233 

 US de Vargem Grande – 3546-6110 

 US de Vila da Mata – 3546-6107 

 Vigilância Epidemiológica – 3546-3930 

 

 

 

 

 

 

Meio de Agressão Total 

Força corporal 62 

Enforcamento 6 

Pérfuro-cortante 14 

Envenenamento 127 

Arma de fogo 1 

Ameaça 23 

Outros 18 


