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1. Introdução

2. Objetivo

A violência é uma das principais causas de morbidade em todo mundo, apresen-
tando diversas facetas que afetam de modo diferenciado a população. Nas últimas 
décadas, constatou-se de forma crescente que a violência, particularmente contra a 
mulher, está relacionada a um maior risco para diversos agravos à saúde física e mental, 
além do trauma físico direto, e também a um uso frequente dos serviços de saúde pela 
população feminina (FERNANDES 2007).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como o “uso intencional de 
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 possibilidade de resultar em 
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (MS,2012).

Foi estabelecida a notificação compulsória dos casos de violência contra mulher 
atendidos em serviços públicos ou privados de saúde no território nacional pela lei 
nº 10.778 de 24 de novembro de 2003. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto-Lei 
n°5.099 de 03/06/2004 e normatizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Mi-
nistério da Saúde por meio da Portaria MS/GM n°2.406 de 5 de novembro de 2004, 
que implantou a notificação compulsória de violência contra a mulher no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (MS,2012).

Em 2006 foi promulgada a lei nº 11.340/2006, também chamada Lei Maria da Pe-
nha, um marco histórico importante no combate à violência contra a mulher, reconhe-
cida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento 
desse tipo de violência (BOZZO, et al 2017).

A notificação das violências tem como instrumento de coleta a Ficha de Notificação/
Investigação de Violência interpessoal/autoprovocada. Os dados coletados por meio 
desta ficha são processados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SI-
NAN). É um instrumento importante no combate à violência, além de obrigatória ao 
profissional de saúde, permitindo maior visi-bilidade do problema, o dimensionamento 
epidemiológico e a criação de políticas públicas voltadas a sua prevenção (SABILA,2007). 

Observa-se que a violência contra as mulheres deixa de envolver apenas questões 
pessoais e passa a representar uma questão de ordem político-social. Como proble-
ma de saúde pública, ela exige o preparo de profissionais para seu enfrentamento, 
articulando ações preventivas e assistenciais humanizadas, na perspectiva da atenção 
integral à mulher (LEONCIO,2008).

Descrever e analisar o perfil epidemiológico de mulheres vítimas de violência interpes-
soal/autoprovocada residentes no município de Belo Horizonte.
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3. Métodos

4. Resultados

Os dados analisados são provenientes das fichas de notificação de violência inter-
pessoal/autoprovocada registradas no banco de dados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) e do sistema de informação sobre mortalidade (SIM) 
no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018. Os dados foram extraídos em 
21/02/2019.

Foi realizada análise descritiva, sendo estimadas frequências absolutas e percentuais 
o número de casos notificados; ano de notificação; óbitos por suicídios e homicídios; 
unidades notificadoras por regional de saúde de referência; regional de residência; ca-
racterísticas sociodemográficas (idade, etnia, escolaridade e características das agres-
sões (local de ocorrência; natureza da violência; autor da violência; meio de agressão).

O estudo contemplou mulheres em idade reprodutiva (10 e 49 anos). Realizou-se 
estimativa de taxas de incidência de violência para os quatro estratos do Índice de Vul-
nerabilidade da Saúde (baixo, médio, elevado e muito elevado risco), considerando o 
local de residência da vítima. O risco relativo de cada estrato foi calculado tendo como 
referência o estrato de baixo risco.

Os resultados revelaram um total de 7.297 notificações de violência interpessoal/
autoprovocada registradas contra pessoas do sexo feminino envolvendo todas as faixas 
etárias em residentes do município de Belo Horizonte no período analisado. Desse total, 
5306 (72%) foram contra adolescentes e mulheres adultas (10 a 49 anos) (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Frequência de notificações de violência interpessoal autoprovocada em mulheres 
residentes do município. Belo Horizonte MG, 2015-2018

Gráfico 2 - Número de casos notificados de violência interpessoal autoprovocada em mulheres 
10 a 49 anos, segundo faixa etária detalhada. Belo Horizonte MG, 2015-2018

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019.

A média de idade encontrada, no período de 2015 a 2018, foi de 31,5 anos para vio-
lência interpessoal e autoprovocada em mulheres (variando de 10 a 49 anos). Observa-
-se que as mulheres adultas, de 20 a 39 anos são as maiores vítimas de violência, com 
2.904 notificações (54,7%), (Gráfico 2).

 

Das informações obtidas, observou-se uma tendência progressiva de aumento dos ca-
sos, sendo que 2018 foi o ano com maior número de notificações 1.662 (31,3%). Tal fato pode 
ser relacionado à maior atenção do município frente aos casos de violência e ao incentivo de 
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Gráfico 3 - Série histórica das notificações de casos de violência interpessoal autoprovocada 
em mulheres 10 a 49 anos, segundo ano de notificação. Belo Horizonte MG, 2015-2018

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019.

campanhas e capacitações acerca da necessidade e a importância da notificação. Entretanto, 
pode traduzir um real aumento da violência contra a mulher em Belo Horizonte (Gráfico 3).

 

Em relação aos óbitos por violência entre as mulheres, no triênio de 2015 a 2017 ocor-
reram 89 óbitos por suicídio e 99 por homicídio, em ambas circunstâncias, com predo-
mínio na faixa etária de 15 a 29 anos, 36% dos suicídios e 52,5% dos homicídios (Tabela 1).

Tabela 1 - Mortalidade de Suicídios e Homicídios em mulheres 10 a 49 
anos residentes em Belo Horizonte por ano do óbito 2015-2017

Fonte: Sim-BH/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019.

Suicídios
Faixa Etária 2015 2016 2017 Total %

10 - 14 anos 1 0 1 2 2,2
15 - 19 anos 5 3 3 11 12,4
20 - 29 anos 6 6 9 21 23,6
30 - 39 anos 8 13 9 30 33,7
40 - 49 anos 13 5 7 25 28,1

Total 33 27 29 89 100,0
Homicídios

Faixa Etária 2015 2016 2017 Total %
10 - 14 anos 1 0 0 1 1,0
15 - 19 anos 6 8 6 20 20,2
20 - 29 anos 12 9 11 32 32,3
30 - 39 anos 10 7 9 26 26,3
40 - 49 anos 11 3 6 20 20,2

Total 40 27 32 99 100,0
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Figura 1 - Distribuição espacial de violência interpessoal/autoprovocada, em mulheres 10 a 
49 anos, residentes de Belo Horizonte por IVS (Índice de Vulnerabilidade da Saúde), 2015

Fonte: SISVE/ GVIGE/ DPSV/ SMSA 
Legenda: BA = Baixo Risco; MD = Médio Risco; EL = Elevado Risco; ME = Muito Elevado Risco

Observa-se nas Figuras 1 e 2 a distribuição espacial da violência interpessoal e au-
toprovocada no município de Belo Horizonte, nos anos 2015 e 2018. Cada ponto no 
mapa corresponde a um caso georreferenciado, demonstrando o aumento dos casos 
entre os dois períodos.
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Figura 2 - Distribuição espacial de violência interpessoal /autoprovocada, em mulheres 10 a 
49 anos, residentes de Belo Horizonte por IVS (Índice de Vulnerabilidade da Saúde), 2018 

Fonte: SISVE/ GVIGE/ DPSV/ SMSA
Legenda: BA = Baixo Risco; MD = Médio Risco; EL = Elevado Risco; ME = Muito Elevado Risco

 

Observou-se que em 2018 houve aumento da taxa de incidência em todos os es-
tratos do índice de vulnerabilidade da saúde (IVS), quando comparado a 2015. O maior 
aumento ocorreu nas áreas de médio risco com elevação de 69% entre os dois perí-
odos. No elevado risco a taxa aumentou 63% e no muito elevado risco 58,6%. Houve 
aumento também no baixo risco (44,8%). Apontando para maior risco de ocorrência 
de violência em todos os estratos do IVS, no decorrer dos três anos.

Nos anos avaliados, foi verificado que, nas áreas mais vulneráveis, a ocorrência de 
violência foi maior, sendo quase quatro vezes maior o risco na população feminina 
residente nas áreas de muito elevado risco, quando comparada à residente nas áreas 
de baixo risco (Tabelas 2 e 3).
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Tabela 2 - Distribuição das notificações, taxa de incidência e risco relativo de 
violência interpessoal e autoprovocada, em população feminina 10 a 49 anos, 
por Índice de Vulnerabilidade da Saúde da residência, Belo Horizonte, 2015

Tabela 3 - Distribuição das notificações, taxa de incidência e risco relativo de 
violência interpessoal e autoprovocada, em população feminina 10 a 49 anos, 
por Índice de Vulnerabilidade da Saúde da residência, Belo Horizonte, 2018

Fontes: SINAN-MS/GVIGE/DPSV/SUPVISA/SMSA-PBH - IBGE - Censo 2010
* IVS - Índice de Vulnerabilidade da Saúde

Fontes: SINAN-MS/GVIGE/DPSV/SUPVISA/SMSA-PBH - IBGE - Censo 2010
* IVS - Índice de Vulnerabilidade da Saúde

IVS Notificações População feminina 
10-49 anos

Taxa de 
incidência

Risco 
Relativo

Baixo 138 260110 53,1 1,0
Médio 399 318384 125,3 2,4
Elevado 265 155459 170,5 3,2
Muito Elevado 124 60630 204,5 3,9

IVS Notificações População feminina 
10-49 anos

Taxa de 
incidência

Risco 
Relativo

Baixo 250 260110 96,1 1,0
Médio 677 318384 212,6 2,2
Elevado 432 155459 277,9 2,9
Muito Elevado 196 60630 323,3 3,4

O Gráfico 4 mostra a distribuição das notificações de violência contra a mulher 
por unidades notificadoras por regional de saúde de referência. A Regional de Saúde 
Centro-Sul destaca-se, com 1336 notificações sendo que 1286 casos foram notificados 
pelos hospitais, isso se deve ao fato da regional possuir, um hospital de referência de 
urgência e emergência, que notificou 1204 casos (93,6%), em menores proporções, isso 
também é observado na Regionais Venda Nova e Noroeste, que abrigam outras refe-
rências hospitalares para atendimento à urgência/emergência. Ao analisar as unidades 
notificadoras SUS-BH (Centros de Saúde e as UPA), a regional de saúde do Barreiro se 
destacou das demais regionais, com o total de 603 notificações de violência interpesso-
al /autoprovocada em mulheres de 10 a 49 anos, sendo 157 nos centros de saúde e 444 
na unidade de urgência. A regional Leste somou 392 notificações (107 nos centros de 
saúde e 285 na UPA) e a regional Nordeste 253 (95 nos centros de saúde e 158 na UPA 
Nordeste). Essa constatação deve ser considerada com cuidado, pois esse achado pode 
estar relacionado à maior sensibilidade dos profissionais dos estabelecimentos de saú-
de, localizados na região do Barreiro, Leste e Nordeste para notificar casos de violência. 
Interessante apontar que na Regional Norte os Centros de Saúde notificaram mais que 
o dobro de casos em relação ao serviço de urgência e emergência. (Gráfico 4).
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Gráfico 4 - Número de casos notificados de violência interpessoal autoprovocada em mulheres 
10 a 49 anos, segundo unidade de saúde notificadora por regional de saúde de referência. 
Belo Horizonte MG, 2015-2018 

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019.
 

O monitoramento dos casos permite o mapeamento da violência no município, de 
acordo com o endereço de residência das vítimas informado nas notificações.

A maioria dos casos eram de pessoas residentes na Regional de Saúde Barreiro 931 (17,5%), 
seguida das Regionais Leste 762 (14,3%) e Nordeste 704 (13,4%), apontando a maior sensibili-
zação dos profissionais de saúde dos estabelecimentos de saúde dessas Regionais (Gráfico 5).

Gráfico 5 - Distribuição das notificações de violência interpessoal autoprovocada em mulheres 
10 a 49 anos por regional de saúde de residência. Belo Horizonte MG, 2015-2018

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019.  
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Gráfico 6 - Número de casos notificados de violência interpessoal autoprovocada em mulheres 
10 a 49 anos, segundo raça/cor. Belo Horizonte MG, 2015-2018 

Em relação à raça/cor, que corresponde a uma informação auto referida (atribuída 
pela própria pessoa), 3.591 (67%) das mulheres vítimas de violência no município de 
Belo Horizonte se auto referiram pardas e pretas e 1.443 (27%) brancas (Gráfico 6).

 
Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019 N:5306

Em relação à escolaridade (Gráfico 7), observou-se um percentual muito elevado de 
registros ignorados/brancos (2.139 - 40,3%), prejudicando a análise. Entretanto, consi-
derando somente os registros com essa informação, verificou-se que 54,5 % das mu-
lheres vítimas de violência não tinham instrução ou apresentavam escolaridade mais 
baixa (ensino médio incompleto), 31,4% ensino médio completo e 14,1% superior 
completo ou incompleto, apontando para uma maior vulnerabilidade das mulheres 
com menor nível de instrução.
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Gráfico 7 - Número de casos notificados de violência interpessoal autoprovocada em mulheres 
10 a 49 anos, segundo escolaridade. Belo Horizonte MG, 2015-2018 

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019  

5. Caracterização dos eventos de violência 
interpessoal/autoprovocada por ciclos de vida

5.1. Adolescentes 10-19 anos

A residência foi o local de maior ocorrência das violências interpessoais (58,7%), 
seguida da via pública (19,3%) e escola (9%). A violência mais frequente na faixa etá-
ria de 10 a 19 anos foi a violência física (38,5%), seguida da violência sexual (34,5%) e 
psicológica/moral (14,6%). Chama atenção um número de notificações maior (16%) 
de violência sexual na faixa etária de 10-14 anos em relação a 15-19 anos. Nesta faixa 
etária, os perpetradores da violência tratavam-se de desconhecidos (41%), amigos/
conhecidos (24,8%) e Pai/Padrasto (16,4).

Força corporal e espancamento foram o principal meio de agressão (49,4%), segui-
do de ameaça (28,6%) e agressão por objeto perfuro cortante (8.9%) (Tabela 4).
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Tabela 4 - Número e proporção de violência interpessoais em adolescentes 10 a 19 anos re-
sidentes de Belo Horizonte, segundo faixa etária, local de ocorrência, natureza da violência, 
autor da violência, meio de agressão

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019
¹ Habitação coletiva, local de pratica esportiva, bar ou similar, comércios ou serviços, industrias ou construção.
² Mãe/Madrasta, irmão, Cuidador, Patrão/Chefe, pessoa com relação institucional, policial/agente da lei.
³ Tortura, Tráfico de seres humanos, financeira/econômica, Trabalho infantil, intervenção legal.

Características
10 -14 anos 15 -19 anos Total

475 471 946
n % n % n %

Local de ocorrência da violência

Residência 326 68,6 229 48,6 555 58,7
Via publica 46 9,7 137 29,1 183 19,3
Escola 38 8,0 47 10,0 85 9,0
Outros¹ 23 4,8 22 4,7 45 4,8
Sem informação 42 8,8 36 7,6 78 8,2

Natureza da violência

Física 105 22,1 263 55,8 368 38,9
Sexual 210 44,2 119 25,3 329 34,8
Psicológica/moral 62 13,1 76 16,1 138 14,6
Negligência/Abandono 67 14,1 0 0,0 67 7,1
Outros² 31 6,5 13 2,8 44 4,7

Autor da violência

Desconhecido 152 32,0 236 50,1 388 41,0
Amigos /Conhecidos 137 28,8 98 20,8 235 24,8
Pai/Padrasto 126 26,5 29 6,2 155 16,4
Parceiro 27 5,7 102 21,7 129 13,6
Outros³ 33 6,9 6 1,3 39 4,1

Meio de Agressão

Força corporal espancamento 181 38,1 286 60,7 467 49,4
Ameaça 196 41,3 75 15,9 271 28,6
Objeto perfuro-cortante 36 7,6 48 10,2 84 8,9
Arma de fogo 23 4,8 22 4,7 45 4,8
Enforcamento 15 3,2 24 5,1 39 4,1
Objeto contundente 9 1,9 12 2,5 21 2,2
Substância/ Objeto quente 15 3,2 0 0,0 15 1,6
Envenenamento 0 0,0 4 0,8 4 0,4

Em relação às lesões autoprovocadas na faixa etária 10-19 anos a residência foi local 
de maior ocorrência (89,6%), seguida da via pública (6,8%) e o meio de agressão foi o 
envenenamento (49,2%) e lesão por objeto perfuro cortante (42%). A análise da faixa 
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Tabela 5 - Número e proporção de lesões autoprovocadas adolescentes 10 a 19 anos resi-
dentes de Belo Horizonte, segundo faixa etária, local de ocorrência, meio de agressão

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019
¹ Habitação coletiva, local de pratica esportiva, bar ou similar, comércios ou serviços, industrias ou construção.
² Queda.

Características
10 -14 anos 15 -19 anos Total

158 561 719
n % n % n %

Local de ocorrência da violência

Residência 131 82,9 513 91,4 644 89,6
Via publica 13 8,2 36 6,4 49 6,8
Outros¹ 6 3,8 9 1,6 15 2,1
Sem informação 8 5,1 3 0,5 11 1,5

Meio de Agressão

Envenenamento 33 20,9 321 57,2 354 49,2
Objeto perfuro-cortante 110 69,6 192 34,2 302 42,0
Objeto contundente 9 5,7 20 3,6 29 4,0
Enforcamento 2 1,3 13 2,3 15 2,1
Substância/Objeto quente 4 2,5 7 1,2 11 1,5
Arma de fogo 0 0,0 3 0,5 3 0,4
Outra agressão² 0 0,0 5 0,9 5 0,7

etária de 10-14 anos mostrou um número de agressões por objeto perfuro cortante 
maior (69,9%) em relação aos indivíduos de 15 a19 anos (34,2%) (Tabela 5).

5.2. Mulheres adultas 20-49 anos

Na análise dessa população 20 a 49 anos, a residência foi o local de maior ocorrên-
cia (74,2%) e a violência física foi responsável por 61,9% das notificações, seguida da 
violência sexual (24%). A maior parte dos agressores eram próximos da vítima (63,6%): 
47% parceiros da vítima (cônjuge, ex-cônjuge, namorado, ex-namorado) e 16,6% ami-
gos /conhecidos. Um percentual menor, 27,3%, eram pessoas desconhecidas. 

O meio de agressão (47,9%) foi por força corporal espancamento, (17,1%) objeto 
perfuro cortante, (16,8) ameaça (Tabela 6).
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Tabela 6 - Número e proporção de violência interpessoais em mulheres adultas 20 a 49 anos, 
residentes de Belo Horizonte, segundo faixa etária, local de ocorrência, natureza da violência, 
autor da violência, meio de agressão

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019
¹ Habitação coletiva, local de pratica esportiva, bar ou similar, comércios ou serviços, industrias ou construção.
² Psicológica/Moral, tortura, tráfico de seres humanos, financeira/econômica, intervenção legal. 
³ Pai/Padrasto, mãe/madrasta, filho, cuidador, patrão chefe, pessoa com relação institucional, policial/agente.

Características
20 -29 anos 30 -39 anos 40-49 anos Total

692 678 336 1706
n % n % n % n %

Local de ocorrência da violência

Residência 497 71,8 553 81,6 215 64,0 1265 74,2
Via publica 138 19,9 93 13,7 93 27,7 324 19,0
Outros¹ 23 3,3 17 2,5 13 3,9 53 3,1
Sem informação 34 4,9 15 2,2 15 4,5 64 3,8

Natureza da violência

Física 470 67,9 417 61,5 169 50,3 1056 61,9
Sexual 164 23,7 183 27,0 63 18,8 410 24,0
Negligência/Abandono 5 0,7 6 0,9 17 5,1 28 1,6
Outros² 2 0,3 8 1,2 11 3,3 21 1,2

Autor da violência

Parceiro 340 49,1 330 48,7 131 39,0 801 47,0
Desconhecido 167 24,1 212 31,3 87 25,9 466 27,3
Amigos /Conhecidos 155 22,4 101 14,9 27 8,0 283 16,6
Irmão 18 2,6 21 3,1 46 13,7 85 5,0
Outros³ 12 1,7 14 2,1 45 13,4 71 4,2

Meio de Agressão

Força corporal espancamento 314 45,4 297 43,8 207 61,6 818 47,9
Objeto  perfuro-cortante 161 23,3 98 14,5 33 9,8 292 17,1
Ameaça 119 17,2 124 18,3 44 13,1 287 16,8
Objeto contundente 41 5,9 61 9,0 21 6,3 123 7,2
Enforcamento 18 2,6 43 6,3 23 6,8 84 4,9
Arma de fogo 20 2,9 33 4,9 7 2,1 60 3,5
Substância/ Objeto quente 10 1,4 15 2,2 3 0,9 28 1,6
Envenenamento 9 1,3 7 1,0 5 1,5 21 1,2

As lesões autoprovocadas, em todas as faixas etárias, ocorreram principalmente na 
residência (80,3%) e o envenenamento foi o meio de agressão mais utilizado (85,1%) 
(Tabela 7).
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Tabela 7 - Número e proporção de lesões autoprovocadas em mulheres adultas de 20 a 49 
anos, residentes de Belo Horizonte, segundo faixa etária, local de ocorrência, meio de agressão

Fonte: Sinan net/MS/GVIGE/ DPSV/ SMSA – PBH - Dados atualizados fevereiro 2019
¹ Habitação coletiva, local de pratica esportiva, bar ou similar, comércios ou serviços, industrias ou construção.
² Arma de fogo, Queda.

Características
20 -29 anos 30 -39 anos 40-49 anos Total

955 582 398 1935
n % n % n % n %

Local de ocorrência da violência

Residência 776 81,3 486 83,5 332 83,4 1554 80,3
Via publica 68 7,1 17 2,9 23 5,8 108 5,6
Outros¹ 39 4,1 42 7,2 19 4,8 100 5,2
Sem informação 72 7,5 37 6,4 24 6,0 133 6,9

Meio de Agressão

Envenenamento 764 80,0 517 88,8 366 92,0 1647 85,1
Objeto perfuro-cortante 46 4,8 33 5,7 15 3,8 94 4,9
Enforcamento 52 5,4 16 2,7 4 1,0 72 3,7
Arma de fogo 42 4,4 8 1,4 0 0,0 50 2,6
Objeto contundente 24 2,5 4 0,7 8 2,0 36 1,9
Substancia/ Objeto Quente 2 0,2 0 0,0 5 1,3 7 0,4
Outra agressão² 25 2,6 4 0,7 0 0,0 29 1,5

6. Discussão e conclusão

A notificação de violência interpessoal e autoprovocada (suspeita ou confirmada) 
foi implementada em 2006. Em 2011 passou a ser compulsória, ou seja, a comunicação 
à autoridade de saúde é obrigatória e deve ser realizada por todos os profissionais de 
saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, confor-
me a Portaria do Ministério da Saúde nº 104 de 25/01/2011, mantida na Portaria nº 204, 
de 17 de fevereiro de 2016 e na Portaria Consolidada n° 4, de 28 de setembro de 2017, 
atualmente em vigor. Desde então, observa-se a cada ano um aumento progressivo no 
número de notificações no SINAN (Gráfico 3), o que reflete uma maior sensibilização 
dos profissionais, resultado das capacitações/supervisões realizadas pela equipe da Vi-
gilância Epidemiológica ao longo desse período.

Apesar disso, sabe-se que a violência ainda é muito subnotificada. Segundo Kind 
et al. (2013) a subnotificação dos casos de violência é um problema grave, sobretudo 
quando se sabe que as ações e políticas públicas para o enfrentamento da questão 
têm como base os dados epidemiológicos. Ao se revelar como uma realidade pouco 
ou mal conhecida, essa situação acaba por configurar-se invisível, operando, em nível 
estrutural, como mais uma forma de violência.
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As principais causas da subnotificação vão desde a falta de capacitação dos profissio-
nais e ameaças que sofrem dos autores das violências até as questões estruturais, relacio-
nadas com a atuação insatisfatória dos órgãos competentes, nos serviços de retaguarda 
e no cumprimento de medidas protetivas, adequadas às vítimas (ALMEIDA et al., 2012.

Apesar dessa realidade, os dados de Belo Horizonte permitiram apontar um au-
mento importante, entre os anos 2015 e 2018, no risco da ocorrência de violência 
interpessoal e autoprovocada, independente da vulnerabilidade social, com maior 
elevação nas áreas classificadas como médio risco. Entretanto, a vulnerabilidade so-
cial influencia, grandemente, no aumento do risco à ocorrência de violência contra a 
população feminina.

Foi possível, verificar que nos dois anos analisados, o risco de violência interpesso-
al e autoprovocada foi maior nas áreas mais vulneráveis, quando comparadas com a 
população do baixo risco. Importante ressaltar que a população utilizada para os dois 
anos foi a do último Censo de 2010. Caso tenha havido aumento ou redução da popu-
lação de acordo com as áreas de vulnerabilidade, podemos estar superestimando ou 
subestimando as taxas de incidência no ano de 2018.

A maior frequência das violências ocorreu em residências, por tentativas de au-
toextermínio por envenenamento. Segundo um estudo de Sena-Ferreira et al (2014), 
o principal fator de risco identificado nas lesões autoprovocadas e suicídio foram os 
quadros depressivos, associados ou não ao uso de substâncias psicoativas (30,7%). Em 
seguida, distúrbios no relacionamento familiar, violências entre seus membros, tenta-
tivas e suicídios consumados entre familiares, privações de bens básicos e dificuldades 
de acesso aos serviços de saúde e as migrações.

Os dados evidenciaram, inclusive na violência física, o parceiro íntimo como principal 
perpetrador da violência, confirmando a vulnerabilidade da mulher diante da desigual-
dade de gênero. As mulheres mais jovens (de 20 a 39 anos) e menos escolarizadas são 
as mais envolvidas em situações de violência. Quando analisada a raça-cor, as maiores 
vítimas foram as pessoas pardas/pretas, correspondendo a 67% dos atendimentos noti-
ficados, demonstrando as iniquidades étnico sociais e sua relação com a ocorrência da 
violência. Essa realidade é também do país como um todo, apontando que a violência 
praticada contra a mulher ainda se resvala nas questões históricas e culturais, legitima-
das e cultivadas do domínio masculino nas relações sociais (LUCENA et al, 2012). 

A violência sexual contra mulheres adolescentes é mais frequente do que anun-
ciam os dados estatísticos, graças a um silêncio das vítimas (justificada pelo medo, 
vergonha e ameaça) e de familiares, vizinhos, agentes de saúde, educadores e outros 
profissionais que ao saberem e não denunciarem, contribuem para o mascaramento 
desta realidade. De certa forma, contribuindo para a “violência perpetrada”, tornando-
-se corresponsáveis. 

O atendimento na rede de saúde é uma oportunidade de revelação da situação 
de violência. A possibilidade de diagnosticar essa situação deve ser valorizada pelo 
profissional, fazendo as perguntas adequadas e investigando hipóteses diagnósticas. 
O compromisso de sigilo é fundamental para conquistar a confiança necessária não só 
à revelação, como à continuidade do atendimento.
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Diante de uma notificação de violência, as equipes de saúde devem informar sobre 
os serviços da rede de apoio de proteção a mulher vítima de violência. Em todos os 
casos, o atendimento deve respeitar a autonomia da mulher e seu direito de escolha e 
obedecer às normativas do ministério da Saúde (MS,2012).

7. Rede de apoio às mulheres vítimas de violência

O município de Belo Horizonte possui órgãos e serviços que atuam no apoio às mu-
lheres e suas famílias. No ano de 2015 ocorreu um grande movimento em Belo Horizonte 
visando a abordagem dos diversos tipos de violências contra as mulheres. Este movimento 
resultou na elaboração do “Guia de atendimento às mulheres em situação de violência”. 
Nele constam informações sobre os tipos de violência existentes, o atendimento e notifica-
ção na Atenção Primária à Saúde, listagem dos hospitais que atendem as violências, as si-
tuações em que a mulher tem direito ao abortamento legal, fluxos, dentre outras informa-
ções que tem por objetivo auxiliar o profissional durante o atendimento a estas mulheres.

As Coordenações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e Perinatal têm participado 
e apoiado o projeto de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obste-
trícia e Neonatologia (APICE ON), coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio da 
participação das referências técnicas municipais nos Grupos Estratégicos Locais (GEL) 
das maternidades públicas de Belo Horizonte. Atualmente as sete maternidades SUS de 
Belo Horizonte estão incluídas neste projeto que tem como objetivo ampliar o alcance 
de atuação dos hospitais na rede SUS e reformular e/ou aprimorar os processos de tra-
balho e fluxos para adequação de acesso, cobertura e qualidade do cuidado, inclusive 
na atenção às mulheres em situações de violência sexual, abortamento e aborto legal.

A partir deste projeto, está sendo possível elaborar um diagnóstico da situação de 
credenciamento dos serviços de atendimento integral às pessoas em situação de violên-
cia sexual e serviço de coleta de vestígios de violência sexual em Belo Horizonte. Serviços 
ainda não credenciados podem realizar a sua habilitação, junto ao Ministério da Saúde, 
aumentando o acesso das pessoas em situação de violência sexual no município.

A Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente implantou, em 
2018, o projeto “Rede de Cuidados e Proteção para adolescentes, vítimas de agressão, 
atendidos no Hospital João XXIII, residentes no Município de Belo Horizonte”. O obje-
tivo é articular e potencializar a rede de proteção e garantia dos direitos da criança e 
adolescente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de modo dinâ-
mico, de acordo com cada caso clínico. A metodologia utilizada é o cuidado centrado 
na pessoa e a construção do Projeto Terapêutico Singular, visando o fortalecimento do 
cuidado de saúde em rede -  “A cada caso uma nova rede”. Desta forma, toda resposta é 
sempre parcial, provisória, portanto, dinâmica. Os objetivos do projeto são:

•	Promover	e	proteger	a	vida	do	(da)	adolescente,	mediante	articulação	de	toda	a	
Rede de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente (ECA).
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•	Promover	a	saúde	do	(da)	adolescente	mediante	atenção	e	cuidados	integrados.
•	Fortalecer	as	respostas	assistenciais	de	saúde	às	adolescentes	vítimas	da	violên-

cia, com a identificação junto ao (a) mesmo (a) de suas reais demandas clínicas e 
sociais, por meio de articulação no território.

•	Fomentar	o	 intercâmbio	 intersetorial	 das	práticas	de	 atenção	 integral	 aos	 (às)	
adolescentes vivendo situações de vulnerabilidade e risco de violência.

•	Contribuir	para	o	cuidado	e	amparo	das	famílias	destes	(as)	adolescentes.

Essa Coordenação participa de grupos Inter setoriais instituídos pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), para implementação de fluxos de atendimento às 
crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violências. Um grupo constitu-
ído e coordenado pela Coordenadoria da Infância e da Juventude – TJ-MG e o outro 
pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (VECCA – TJ-MG). 
Além disso, compõe o grupo de trabalho de Prevenção à Letalidade de Jovens e Ado-
lescentes, instituído pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção e tem como 
objetivo de traçar o perfil da mortalidade por causas externas de adolescentes e jovens 
no município e contribuir na construção de um Plano Municipal de Enfrentamento ao 
Genocídio de Adolescentes e Jovens Negros e Periféricos em Belo Horizonte. 

É fundamental destacar que a intervenção nos casos de violência é multiprofis-
sional, interdisciplinar e interinstitucional. A equipe de saúde deve buscar identificar 
organizações e serviços disponíveis na comunidade que possam contribuir com a as-
sistência, como por exemplo, as delegacias da mulher e da criança, instituto médico 
legal, ministério público, coordenadoria municipal dos direitos da mulher, instituições 
como casas abrigo e benvinda.

A compreensão da violência como problema de saúde pública é essencial para 
que os profissionais de saúde estejam sensibilizados e cientes da importância da noti-
ficação, da quebra de paradigmas e do treinamento contínuo para a identificação de 
situações de violência, de forma a proteger a vítima que sofre algum tipo de agressão.
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