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RESUMO
As notificações de violência contra a criança vem crescendo no Brasil, caracterizando- se como um problema de saúde
pública no país. Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação somente no ano de 2014 foram notificados
7.092 mil casos de violência infantil, um número alarmante que interfere na saúde e no desenvolvimento da criança. Este
estudo buscou analisar o perfil das notificações de violência contra a criança em um município do Noroeste do estado do
Paraná. Trata-se de um estudo, transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada na
plataforma Sistema de Informação de Agravos de Notificação, apresentando dados de violência contra a criança nos
anos de 2010 a 2014. Os dados totalizam 208 casos notificados de violência contra a criança de 0 a 9 anos de idade,
caracterizando diversas forma de violência como, física, psicológica, sexual e negligencia. Conclui-se que as notificações
de violência  contra  a  criança vem crescendo durante os anos no município.  Apesar de existir  políticas públicas e
organizações de apoio e proteção a crianças e adolescentes, os mesmos não atendem integralmente esta demanda.

PALAVRAS-CHAVE:  Maus-Tratos  Infantis,  Promoção  da  Saúde,  Saúde da  Criança,  Sistemas  de  Informações em
Saúde

1 INTRODUÇÃO

A violência é um fenômeno presente nos diversos âmbitos da vida caracterizando-se como
problema de ordem social, política e relacional da humanidade. Consiste no “uso intencional da força
física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou
uma comunidade,  que resulte  ou tenha grande possibilidade de resultar  em lesão,  morte,  dano
psicológico, entre outros (APOSTÓLICO et. al. 2012).

Dados disponibilizados pelo documento “Mapa da Violência 2012 – crianças e adolescentes
no Brasil” reafirmam a situação preocupante que o país enfrenta quando o assunto é violência contra
crianças e adolescentes. De acordo com esse documento, o nosso país ocupa o 4º. lugar (de um
total de 99 países monitorados pela Organização das Nações Unidas – ONU) no ranking dos países
com maior número de homicídios contra crianças e adolescentes (WAISELFISZ, 2012). 

A violência pode ser compreendida em quatro formas, a violência física, violência sexual,
violência psicológica e negligência. A primeira ocorre quando uma pessoa, que está em relação de
poder em relação a outra, causa ou tenta causar dano não acidental, por meio do uso da força física
ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas, internas ou ambas. A segunda
compreende-se como toda a ação na qual uma pessoa em relação de poder e por meio de força
física, coerção ou intimidação psicológica, obriga uma outra ao ato sexual contra a sua vontade, ou
que a exponha em interações sexuais que propiciem sua vitimização, da qual o agressor tenta obter
gratificação. A terceira, a violência Psicológica é toda ação ou omissão que causa ou visa a causar
dano à  autoestima,  à  identidade ou ao desenvolvimento  da pessoa.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2001).  A quarta forma de violência a negligência, caracteriza se pela incapacidade de suprir as
necessidades  de  segurança,  afeto,  educação,  alimentação  e  higiene,  entre  outros  cuidados
necessários ao adequado desenvolvimento da criança (CARVALHO, 2016).

O aumento  no número de casos de violência  infantil,  segundo os dados epidemiológicos
brasileiros,  mostra  cada vez mais  que é necessário  demandar  ações de controle,  por  meio  de
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condutas preventivas, pelos setores sociais envolvidos, bem como profissionais de saúde, conselhos
tutelares, entre outros (NUNES e SALES, 2016). Esta violência contra crianças tem gerado danos a
saúde  física  e  mental,  que  podem  influenciar  nos  aspectos  cognitivo,  emocional,  social  e
comportamental.

Pesquisas vem crescendo no Brasil em busca de compreender a violência contra a criança,
mas ainda há poucas pesquisas que trazem um olhar desta violência em âmbito municipal. Por meio
disto, este estudo buscou analisar o perfil das notificações de violência contra a criança de 0 a 9
anos no município de Maringá - PR. 

2 MÉTODOS E MATERIAIS

Trata-se  de  um estudo,  transversal,  descritivo,  com abordagem quantitativa.  A  pesquisa
qualitativa corresponde a questões voltadas aos meios sociais e suas particularidades, sendo uma
pesquisa  que  se  preocupa  com  os  diversos  significados,  valores,  ações,  crenças  e  relações
humanas. Tem como foco analisar as particularidades e as questões subjetivas do homem (GIL,
2006).As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial  a descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São
inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características
mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o
questionário e a observação sistemática. (GIL,2006).

A coleta de dados foi realizada na plataforma SINAN - Sistema de Informação de Agravos de
Notificação,  apresentando  dados  de  violência  contra  a  criança  nos  anos  de  2009  a  2014  no
município  de  Maringá,  Paraná.  Os  dados  foram  analisados  e  digitados  em  planilha  eletrônica
utilizando recursos do software Excel 2010. A caracterização da amostra e das formas de violência
foi realizada por meio da estatística descritiva por meio de tabelas de frequência simples.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  violência  contra  as  crianças  é  um  fenômeno  universal  e  crescente  na  sociedade,
considerado um problema de saúde pública no mundo todo, que gera danos e agravos a inúmeras
vítimas e se apresenta, geralmente, de forma latente.

Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), de 2010 a 2014 foram
notificados 33.790 mil casos de crianças de 0 a 9 anos que são vítimas de violência física no Brasil.
Somente no ano de 2014 foram notificados 7. 092 mil casos, um número alarmante que interfere na
saúde e no desenvolvimento da criança.

As características sociodemográficas das crianças que sofreram violência no município de
Maringá – PR no período de 2009 a 2014 estão apresentadas na tabela 1. Foi observado que a
maioria das crianças vitimas de violência era do sexo feminino (65%)e tinham de 5 a 9 anos (60%).
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TABELA 1. Características das crianças que sofreram violência município de Maringá – PR nos anos de 2009 a 2014.
VARIAVÉIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Sexo
Feminino 5 5 6 26 56 24 122
Masculino 2 2 5 22 34 21 86
Idade
< 1 ano - - 1 5 7 6 19
1-4 - - 4 19 36 17 76
5-9 7 7 6 24 47 22 113
Escolaridade
1ª a 4ª série incompleta 2 - 3 13 22 8 48
4ª série completa do 1 - - 2 1 2 6
5ª a 8ª série incompleta 2 - - 1 - 3 6
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net

Em uma pesquisa realizada por Apostólico et. al. (2012)afirma que  nas categorias de sexo,
idade e escolaridade, são com frequência destacados para justificar e naturalizar, ideologicamente, o
poder  e  a  dominação.  Têm  em  comum  serem  atributos  naturais  com  significados  sociais,
organizados por privilégios e desigualdades. 

A violência doméstica/intrafamiliar acompanha a sociedade há muito tempo, sendo vista ao
longo da história como algo aceito,  desejável e apenas recentemente reprovável.  Ristum (2010)
afirma que os pais que brigavam e se agrediam apresentavam uma maior probabilidade de agredir
os filhos. Os filhos que mais apanhavam dos pais eram os que mais batiam nos irmãos, parecendo
ser, a violência física, nessas famílias, utilizada como instrumento de poder e dominação. Decorre
daí  também  uma  normalização  da  violência,  tanto  pelos  pais  quanto  pelos  filhos,  que  não
consideram apanhar dos pais uma forma de violência; a violência acaba por integrar a linguagem
cotidiana dessas famílias podendo ser projetadas em seu meio social.

Entre  os  6  anos  analisados  considerados  neste  estudo,  ocorreram  188  notificações  por
violências registradas no SINAN. Em relação às formas de violências, 47% foram sexual, seguida
por psicológica (22%), por negligência (20%) e física (11%). A tabela 2 apresenta as diferentes
formas violência contra as crianças no município de Maringá – PR no período de 2009 a 2014. 
TABELA 2. Distribuição das diferentes formas de violência contra crianças, segundo o ano no município de Maringá –
PR.

Formas de violência 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Violência física 1 1 - 4 4 10 20
Violência psicológica 1 2 1 12 12 14 42
Violência sexual 2 5 7 21 41 13 89
Violência por negligencia - - 2 9 13 13 37
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net.

Mundialmente,  quase 3.500 crianças e adolescentes morrem anualmente  por  maus-tratos
(físico ou negligência). Para cada morte por maus-tratos em menores de 15 anos, estimam-se 150
casos de abuso físico, sendo os maus tratos cometidos pelo pai biológico (em 41,3% dos casos),
pela  mãe biológica  (38,9%),  pelo  padrasto  (11,1%),  pela  madrasta  (3,4%),  por  outros  parentes
(4,9%) e por famílias e parentes adotivos (0,4%) (VELOSO et al. 2015).

Moura et. al. (2014) realizou analises apontando a prevalência dos sintomas de transtorno de
estresse pós traumático em situações de violência psicológica na infância evidenciaram 10,8% das
crianças apresentaram algum sintoma, sendo que 6,5% foi identificado em nível clínico. As altas
prevalências diziam respeito a sintomas de ansiedade como nervosismo ou tensão (58,7%), medo
ou ansiedade excessiva (60,7%), apresentaram pesadelos (29,9%) e a sintomas de excitabilidade
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aumentada  como irritabilidade  e  mau humor  (43%),  e  mudanças  de  humor  ou  de  sentimentos
(31,9%). Estes sintomas estão associados a eventos violentos no entorno familiar e comunitário,
seja como expectador ou vítima da violência.

 A violência sexual foi a que obteve o maior numero de notificações no período de analise
considerado pelo presente estudo. O abuso sexual infantil é responsável por aproximadamente 6%
dos casos de depressão, 6% de dependência de drogas, 8% de tentativas de suicídio, 10% dos
transtornos de pânico e 27% de transtornos de estresse pós-traumático. (VELOSO et al. 2015)

A negligência é uma violência de difícil definição, pois envolve aspectos culturais, sociais e
econômicos de cada família ou grupo social. A detecção é mais fácil quanto maior o contato com a
família e a compreensão da dinâmica familiar (APOSTÓLICO et. al. 2012).

Um estudo realizado na cidade de Curitiba através da Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente em Situação de Risco para Violência revelou que a negligência teve maior número de
notificações, com destaque para o ano de 2008 em que os casos representaram 71,4% dos casos
notificados. (ZAMBUN et al. 2012)

A tabela 3 apresenta os dados por local de ocorrência da violência nas crianças do município
de Maringá – PR registadas no SINAN.  Nota-se  que a  maioria  (n=153)  a violência  ocorreu na
residência.

TABELA 3. Distribuição dos locais de ocorrência de violência contra crianças, segundo o ano no município de Maringá –
PR.
Formas de violência 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Residência 2 7 9 38 67 30 153
Escola 1 - - 2 5 6 14
Via pública - - - 2 10 3 15
Indústrias/construção - - - 1 - - 1
Outros 2 - 1 5 4 4 16

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

No estudo realizado por Apostólico et al. (2012) que diz respeito ao local de ocorrência da
violência contra a criança, os casos registrados apontaram a residência (65,6%) como local onde
mais  ocorre  a  violência  contra  a  criança.  Este  estudo  revelou  o  espaço  familiar  como  local
privilegiado de agressão envolvendo crianças.  As relações desiguais  de  poder  que ocorrem na
família podem ser consideradas determinantes da violência intrafamiliar. A violência contra crianças
é fenômeno determinado por relações desiguais de gênero e geração.

O crescimento do número de notificações entre o ano de 2009 e 2014 pode ser compreendido
pela publicação da Portaria MS/GM nº 104, de 25 de janeiro de 2011, que universalizou a notificação
de violência doméstica, sexual e outras violências para todos os serviços de saúde, além do apoio
para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de violências e acidentes.
(VELOSO et al. 2015)

4 CONCLUSÃO

Conclui-se  que  as  notificações  de  violência  infantil  vem  crescendo  durante  os  anos  no
município, como podemos visualizar os dados apresentados pela plataforma SINAN. A finalidade
deste estudo é dar visibilidade ao fenômeno da violência, problema oculto na realidade de vida de
muitas crianças. 

Embora existam leis de proteção à infância, no Brasil, a organização dos serviços em atenção
e assistência a saúde não atende integralmente essa necessidade. Desta maneira, identificar as
questões relativas ao fenômeno e torná-lo visível a comunidade, auxiliará no aprimoramento das
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políticas públicas, promoção da saúde e dos serviços de atendimento às crianças, promovendo o
emponderamento  de  toda  sociedade  sobre  a  magnitude  e  importância  do  combate  à  violência
infantil.
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