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SITUAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS E AUTOPROVOCADAS CONTRA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE, MULHER e PESSOA IDOSA, RECIFE - PE 

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) denomina de violência interpessoal, o uso 

intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outras 
pessoas, ou contra uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, 
morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.  Estas são 
caracterizadas por variadas formas de agressão, como uso da força física, abuso sexual, 
abuso psicológico, negligência, abandono e tortura e pode ser praticada por um ou mais 
autores com ou sem laços familiares, conjugais, de parentesco ou com vínculo afetivo em 
condições de relação de poder, seja real ou de ameaça.  

A notificação das violências está incluída em portaria GM/MS nº 1271/2014 
atendendo a obrigatoriedade prevista nas Leis de nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA), nº 10.778/2003 que institui a notificação compulsória da violência 
contra a mulher e na Lei 12.461/2011- Estatuto do Idoso que altera a Lei 10.471/2003. 

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, foram notificados 1.503.725 casos 
de violências interpessoais e autoprovocadas entre 2010 e 2017. Durante esse período, 
Pernambuco deteve 5,1% das notificações em território nacional (76.037 casos), e Recife foi 
responsável por 21,1% dos casos no estado (15.343 casos).  

Este boletim apresenta o perfil da violência contra crianças e adolescentes, mulheres 
e pessoas idosas, residentes no Recife no período de 2015 a 2018, com base nas notificações 
informadas a vigilância em saúde cujos dados foram coletados pelo VIVA/SINAN - Sistema de 
Notificação de Agravos da Vigilância de Violências e Acidentes. 

 

1. SITUAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
 

No Brasil entre 2010 a 2017 foram registrados 626.835 casos de violências 
interpessoais e autoprovocadas contra a criança e adolescente, representando 41,6% das 
vítimas notificadas por este tipo agravo no país. Durante o mesmo período, Pernambuco 
registrou 27.402 casos de violência contra menores de idade, correspondendo a 36,5% dos 
casos registrados em território estadual (Ministério da Saúde, 2019). 
 

1.1 Caracterização do Agravo em Recife 
 

Entre 2015 e 2018, foram notificados 4.262 casos de violência interpessoal e 
autoprovocada contra criança e adolescente em Recife, representando 46,4% dos casos 
desse agravo. O principal tipo de violência acometida contra essa população é a violência 
física (34,6%), seguida da negligência e/ou abandono (30,5%) e em terceiro lugar a violência 
sexual com 18% dos casos notificados (Figura 1). 
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Figura 1: Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em crianças e adolescentes por tipo de violência.  Recife, 2015 a 2018*. 

                       
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 

 
 

Entre as crianças, os menores de 4 anos representaram 21,4% dos casos notificados. A 
população dos “adolescentes/jovens” (15 a 19 anos) foi o grupo com a maior proporção 
(29,5%) de vítimas notificadas (Figura 2). 
 
Figura 2. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em crianças e adolescentes por Faixa Etária. Recife, 2015 a 2018*.       

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 
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Referente à raça/cor, as crianças/adolescentes pardos representaram 45,4%, seguidas 
de brancas, com 11,4 % dos casos. Destacamos que em mais de 33,9% das notificações não 
havia informação de raça/cor (Figura 3). 
 
Figura 3. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em crianças e adolescentes por Raça/Cor. Recife, 2015 a 2018*. 

                                            
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 
 

Em relação aos distritos de residência das vítimas, 23,8% das notificações 
predominaram no Distrito II (972 casos) seguido do Distrito IV representando 23,3% casos 
notificados (Figura 4). 
 
Figura 4. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em crianças e adolescentes por distrito de residência da vítima. Recife, 
2015 a 2018*. 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 
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Observa-se que os principais agressores das crianças e adolescentes possuem vínculo 
familiar com a vítima. A mãe é apontada como principal agressora nos casos notificados 
(36,2%). Em segundo lugar o Pai (16,6%), que somado ao Padrasto (2,8%) totalizaram 19,4% 
dos perpetradores. O (a) autor (a) desconhecido (a) representou 11% dos casos. (Figura 5). 

  
Figura 5. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em crianças e adolescentes por tipo de agressor. Recife, 2015 a 2018* 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 
 
 
 

1.2 Meios e Locais de agressão
 
A própria residência foi apresentada como principal local de agressão com 34,9% dos 

casos registrados, demostrando que o ambiente doméstico também pode ser o local onde as 
agressões ocorrem, o que somado aos riscos de situações em ambientes externos ou espaço 
público, agrava as situações de vulnerabilidade.  Ressalta-se que o campo ignorado e/ou 
branco dessa variável apresentou 29,1% demonstrando a necessidade de maiores ações 
relacionadas a subnotificação desta variável (Figura 6). 
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Figura 6. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em crianças e adolescentes por local de ocorrência. Recife, 2015 a 2018* 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 

Quanto aos meios utilizados para as agressões, em primeiro lugar foram 
apresentados outros meios de agressão de origem diversa (33,2%) como a ocorrência de 
omissão (em caso de negligência), cárcere privado, não provimento de necessidades básicas 
para sobrevivência, tentativa de suicídio ou autoagressão como automutilação, entre outras. 
O campo “força corporal/espancamento” é apresentado em segundo lugar (23%) nas 
violências contra criança e adolescente, onde o uso da força física é aplicado como meio de 
agressão. (Figura 7).  

 

Figura 7. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoais e 
autoprovocadas em crianças e adolescentes por meio de agressão. Recife, 2015 a 2018 * 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 
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Quanto as violências autoprovocadas, representadas por ações como tentativas de 
suicídio e automutilações, 302 casos foram notificados, que correspondeu a 7% das 
notificações das violências em geral. Ressaltando a necessidade de um maior investimento 
em políticas multidisciplinares e intersetoriais (saúde, educação, assistência social entre 
outros) no cuidado e vigilância dos casos. 

 

2. SITUAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS E AUTOPROVOCADAS 
CONTRA A MULHER. 
 

 

 No Brasil entre 2010 e 2017 foram registrados 631.115 casos de violências 
interpessoais e autoprovocadas contra a mulher (entre 20 e 59 anos), representando 41,9% 
das vítimas notificadas por este tipo agravo. Durante o mesmo período, Pernambuco 
registrou 31.821 casos de violências onde a vítima pertencia ao sexo feminino, (entre 20 e 
59 anos), representando 88,5% dos casos notificados de violências (Ministério da Saúde, 
2019). 
 
2.1 Caracterização do Agravo  
 

Entre 2015 e 2018 foram notificados 3.948 casos de violência interpessoal e 
autoprovocada contra mulheres (20 a 59 anos) em Recife, representando 43% dos casos de 
violências registrados. O principal tipo de violência acometida contra essa população é a 
física com 42,9% dos casos, seguido da violência psicológica com 28,4% dos casos, e em 
terceiro lugar, a violência sexual que foi responsável por 14,8% das notificações (Figura 8). 
 

Figura 8: Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal em 
mulheres, por tipo de violência. Recife, 2015 a 2018*. 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019. 
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Observou-se maior ocorrência de violência na faixa etária compreendida entre 20 a 39 
anos, equivalendo a 35,7% dos casos, configurados como uma população de “adulto jovem”. 
Em segundo lugar estão as adolescentes entre 30 e 39 anos (33,1%), (Figura 9).  

Figura 9. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocadas em mulheres por faixa etária. Recife, 2015 a 2018. 

 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 

 

No que se refere à raça/cor, as mulheres pardas representaram 48,7%, seguidas de 
brancas com 21,1%. Em 14,5% das notificações não haviam informações de raça/cor, 
demonstrando a necessidade de melhorar a o preenchimento deste campo (Figura 10). 

Figura 10. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violências interpessoais e 
autoprovocadas em mulheres por raça/cor. Recife, 2015 a 2018*. 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife  
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 
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Em relação aos distritos de residência das vítimas, 21,3% das notificações 
procederam de moradores do Distrito IV (800 casos) seguidas dos residentes do Distrito II 
(653 casos) com 17,4% dos registros (Figura 11). 

Figura 11. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em mulheres por distrito de residência da vítima. Recife, 2015 a 
2018*

 
          Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
         *dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019. 
 

Quanto ao autor (a) da violência, verificou-se que este em sua maioria possui vínculo 
familiar com a mulher vítima, sendo o cônjuge o agressor mais frequente (28,5 %). Em 
segundo lugar o (a) ex-cônjuge, com 18,3% (Figura 12). 

Figura 12. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em mulheres por tipo de agressor. Recife, 2015 a 2018*. 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife   
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019. 
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2.2 Meios e locais de agressão 

 A residência prevalece como principal local de ocorrência de agressão (60,9% dos 
casos). O campo “ignorado” ficou com 17,3% dos casos registrados. (Figura 13). 

Figura 13. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em mulheres por local da agressão. Recife, 2015 a 2018*.  

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife  

 *dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019. 

 O principal meio de agressão encontrado foi a força corporal/espancamento, 
caracterizada como murro, tapas, socos entre outros, com 36,2% dos casos notificados. As 
ameaças (denotadas como gritos, palavrões, pressão psicológica entre outras formas) 
representaram 26% das notificações (Figura 14). 

Figura 14. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em mulheres por meio de agressão. Recife, 2015 a 2018*. 

      
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife  
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 
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Quanto às violências autoprovocadas entre 2015 e 2018, foram notificados 414 casos 
em mulheres, representando 10,5% em relação aos demais tipos de violências.  

 

3. SITUAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS E AUTOPROVOCADAS CONTRA 
PESSOAS IDOSAS. 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre 2012 e 
2017 houve um acréscimo 4,8 milhões de novos idosos no Brasil, representando um 
aditivo de 18% nessa faixa etária.  

Com o aumento da expectativa de vida e a fragilidade das condições de saúde, 
apresentadas no decorrer do ciclo de vida, a população de idosos é considerado um grupo 
extremamente vulnerável aos impactos da violência, sendo a grande incidência de 
acidentes domésticos (ex: quedas e lesões não intencionais). Outra questão é a 
proximidade do (a) agressor (a) com a vítima (filhos, cuidadores e cônjuges), o que torna  a 
percepção da situação de violência mais difícil, dificultando a assistência e notificação do 
agravo durante o atendimento. 

No Brasil entre 2010 e 2017 foram registrados 72.103 casos de violências 
interpessoais e autoprovocadas contra a pessoa idosa, representando 6% das vítimas 
notificadas por este tipo agravo. Durante o mesmo período, Pernambuco registrou 5.089 
casos de violência em pessoas acima de 60 anos de idade, correspondendo a 6,7% dos casos 
registrados em território estadual (Ministério da Saúde, 2019). 

 

3.1 Caracterização do Agravo em Recife 

 

Entre 2015 e 2018, em Recife, foram notificados 400 casos de violências interpessoais 
e autoprovocadas contra a pessoa idosa, representando 4,4% do total de casos. O principal 
tipo de violência acometida contra essa população é a física (41,8%), seguida da violência 
psicológica (21,5%), como demonstra o gráfico abaixo (figura 15). O sexo feminino foi mais 
atingido representando 61,2%. 
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Figura 15. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal em 
idosos por tipo de violência. Recife, 2015 a 2018*. 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019. 
 

No que se refere à raça/cor, as pessoas idosas de cor parda representaram 40,8%, 
seguidas da raça/cor branca, com 26,3%. Em 18,8% das notificações não haviam informações 
de raça/cor, caracterizadas como “raça/cor ignorada”(Figura 16). 

Figura 16. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em Idosos por raça/cor. Recife, 2015 a 2018*. 

 
Fonte: Secretaria de Saúde do Recife /DEVS/Uvepi/Sinan Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019. 

 

Em relação aos distritos de residência das vítimas, 24,9% das notificações foram 
relacionadas a residentes do Distrito IV (96 casos). Em segundo lugar com 16,1%, residentes 
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do Distrito II (62 casos). Essa distribuição pode estar relacionada a localização das unidades 
do atendimento que realizam notificação (Figura 17). 

Figura 18. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em idosos por distrito de residência da vítima. Recife, 2015 a 2018*. 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 

 
Observou-se maior ocorrência de violências entre 60 a 69 anos (53%) e em sua maioria, 

o (a) agressor possui vínculo familiar, sendo os filhos (as) os agressores mais frequentes 
(32,6% dos casos), em segundo lugar o (a) cônjuge (13,5% dos casos). (Figura 19)  

Figura 19. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em idosos por tipo de agressor (a). Recife, 2015 a 2018*. 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife  

*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 
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3.2. Meios e locais de agressão 

 A residência foi o local de maior agressão dos casos registrados (58,3%). Contudo, 
19,5% desse quesito estava “ignorado”, ressaltando a necessidade de melhoria do 
preenchimento desta variável (Figura 20). 

Figura 20. Distribuição proporcional dos casos de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada em idosos por local de ocorrência. Recife, 2015 a 2018*. 

 

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife  
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/2019 
 

 O principal meio de agressão a força corporal/espancamento (caracterizada como 
murro, tapas, socos entre outros) teve 32% dos casos notificados que somadas as ameaças e 
outras agressões não definidas mostram mais de 68,5% das situações notificadas (Figura 21). 

Figura 21. Percentual por violências interpessoal e autoprovocada em idosos por meio de 
agressão. Recife, 2015 a 2018*.  

 
Fonte: SINAN/DANT/UVEPI/DEVS/Sesau Recife  
*dados provisórios sujeitos a modificação. Extraídos em 09/07/201 
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Quanto às violências autoprovocadas, entre 2015 e 2018, foram notificados 41 casos em 
idosos, representando 10,2% das notificações relacionadas a essa população.  
 

 
4. CONCLUSÕES 
 
A agressão física, seguida da negligência e abandono, são as violências notificadas 

mais frequentes entre crianças e adolescentes. O sexo feminino é mais notificado entre esse 
grupo populacional. O distrito sanitário II (região norte) e o IV (região oeste) concentram o 
maior número de notificações dessas faixas etárias. A mãe seguida do pai e padrasto, 
respectivamente, são os agressores mais responsáveis pela prática da violência, sendo a 
residência a local mais citada do ocorrido.    
 Quanto às mulheres, a força física/espancamento é a violência com maior 
notificação. A maioria das vítimas está entre 20 a 39 anos, sendo o cônjuge e o ex-cônjuge, 
respectivamente, os mais responsáveis por essas agressões registradas nos serviços de 
saúde. Semelhante à faixa etária infantil, a residência é o local mais relatado dessas 
violências. 
 Dentre as violências que mais acometem idosos, a agressão física, seguida da 
psicológica/moral, são as mais frequentes. Os maiores agressores são os familiares mais 
próximos e correspondem aos (as) filhos (as), cônjuge e outras pessoas com vínculos com o 
idoso, respectivamente. A residência é citada como o local mais frequente dessas agressões.  
As mulheres idosas são a maioria dos casos analisados. Observa-se que o distrito sanitário IV 
(região oeste), detém o maior número de notificações de violência nessa faixa etária.   
 Em todos esses grupos populacionais descritos, a raça/cor parda prevaleceu. E entre 
o total das notificações de violências autoprovocadas, mulheres e idosos possuem 
proporção semelhantes, seguido do grupo criança/adolescente. 

 
5. RECOMENDAÇÕES 
  

 Mediante o cenário descrito, a vigilância epidemiológica e área técnica de prevenção 
dos acidentes e violências, propõem as seguintes recomendações: 

a) Qualificar a identificação sobre reconhecimentos de fatores de risco e sinais 
relacionados às violências interpessoais e autoprovocadas, para acolhimento, 
acompanhamento e encaminhamento.  

b) Oferecer capacitações sobre a rede de assistência e garantia de direitos as vítimas de 
violências, estimulando o fortalecimento de relações intersetoriais entre seus 
componentes. 

c) Valorizar o acolhimento e a escuta ativa durante o atendimento. 
d) Notificar os casos atendidos pelas unidades (Saúde, Educação, Assistência Social 

entre outros), destacando os casos relacionados a violência sexual e tentativas de 
suicídio (Agravos de Notificação Imediata). 

e) Sensibilizar os profissionais da rede sobre a vigilância das violências interpessoais e 
autoprovocadas, visando facilitar e qualificar o acompanhamento do comportamento 
do agravo no território. Ressaltamos a necessidade do cuidado no preenchimento 
das notificações, valorizando a completitude de campos como Raça/Cor, local de 
ocorrência, orientação sexual, identidade de gênero e demais variáveis.  


