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RESUMO 

RIBA, A. C. O corpo da criança como receptáculo da violência física: análise dos 
dados epidemiológicos do Viva/SINAN. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências 
/ Saúde Pública) — Faculdade de Saúde Pública, da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2022. 

 
Introdução – A violência física doméstica contra crianças e adolescentes é grave 
problema de saúde pública, que traz inúmeros agravos às vítimas. A alta incidência 
da violência física contra a criança e o adolescente no Brasil aponta a necessidade 
urgente de elaboração de políticas públicas para enfrentar e prevenir o problema. 
Objetivo – Estudar o perfil das notificações (SINAN) de violência física doméstica 
contra a criança e o adolescente no Brasil e Regiões, no período de 2009 a 2019. 
Metodologia – O presente estudo caracteriza-se como estudo descritivo, 
epidemiológico, baseado em dados secundários, obtidos no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN-NET) e sistema TABWIN. Os dados foram 
analisados por meio da estatística descritiva com elaboração de medidas de 
frequência absoluta e relativa. Resultados – A maior taxa de violência física 
doméstica se refere a meninas de 10 a 14 anos (248 por 100 mil habitantes). Em 
relação às crianças e adolescentes do sexo masculino a faixa etária com maior taxa 
de violência física é de 0 a 4 a anos (232 por 100 mil habitantes). No que se refere às 
regiões do Brasil, se considerarmos o sexo masculino, em todas as regiões a faixa 
etária mais acometida por situações de violência foi de 0 a 4 anos. As meninas de 0 a 
4 anos sofrem mais violência nas regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Nas regiões 
Norte e Sudeste, a faixa etária de 10 a 14 anos apresenta a maior taxa de ocorrência 
(204 e 320 por 100 mil habitantes respectivamente). A população indígena possui as 
maiores taxas de violência em todas as Regiões. Pai e mãe são os agressores mais 
frequentes (41,13% e 39,84%, respectivamente). Em todas as Regiões do Brasil, a 
faixa etária que apresenta maiores taxas de óbito por violência física doméstica é de 0 
a 4 anos, para meninas e meninos. Meninos sofrem com maior frequência violência 
fatal (63,31%). A raça com maior taxa de óbito por violência física doméstica é a 
indígena para meninos e meninas (41 e 16 por 1 milhão de pessoas, respectivamente). 
Os autores mais frequentes de violência fatal contra meninas são mãe e pai (45,11% 
e 38,32%, respectivamente). Conclusões – O presente estudo identificou que 
meninos são mais suscetíveis à violência física doméstica na infância e meninas na 
adolescência. Os meninos morrem com maior frequência em decorrência de violência 
física. A faixa etária que é mais acometida por violência física doméstica é de 0 a 4 
anos. É nessa mesma faixa etária que ocorrem, com maior frequência, os óbitos em 
decorrência de violência. As raças mais acometidas pela violência são a indígena e a 
parda. A população indígena apresenta uma altíssima taxa de óbito em decorrência da 
violência. Pai e mãe são os agressores mais frequentes e os que mais cometem 
violência fatal. O padrasto e a madrasta são quem mais reincidem na violência física. 
O meio de agressão mais frequente foi força corporal/espancamento e, na maior parte 
das vezes, a violência aconteceu dentro de casa. 

 

 
Descritores: Violência na família; maus-tratos; violência contra criança; Sistemas de 
Informação em Saúde; epidemiologia descritiva. 

 



 

ABSTRACT 

RIBA, A. C. The child’s body as a receptacle of physical violence: analysis of 
epidemiological data from Viva/SINAN.2022. Master Thesis – School of Public 
Health, USP, São Paulo, 2022. 

 
Introduction – Domestic physical violence against children and adolescents is a 
serious public health problem, which causes countless harm to the victims. The high 
incidence of physical violence against children and adolescents in Brazil points to the 
urgent need to develop public policies to address and prevent the problem. Objective 
– To study the profile of notifications (SINAN) of domestic physical violence against 
children and adolescents, in Brazil and its Regions, in the period from 2009 to 2019. 
Methodology – The present study is characterized as a descriptive epidemiological 
study of time-series, based on secondary data obtained from the Notifiable Diseases 
Information System (SINAN-NET, in Portuguese) and TABWIN system. The data were 
analyzed using descriptive statistics with elaboration of absolute and relative frequency 
measures. Results – The highest rate of domestic physical violence refers to girls 
aged 10 to 14 years (248 per 100 thousand inhabitants). In relation to male children 
and adolescents, the age group with the highest rate of physical violence is from 0 to 
4 years (232 per 100 thousands inhabitants). Regarding the regions of Brazil, if 
considered the male sex, in all the regions the age group most affected by situations 
of violence was 0 to 4 years old. Girls from 0 to 4 years of age suffer more violence in 
the Northeast, South and Center-West regions. In the Northern and Southeastern 
regions, the age group between 10 and 14 years old presents the highest rate of 
occurrence (204 and 320 per 100,000 inhabitants, respectively), The indigenous 
population has the highest rates of violence in all regions. Father and mother are the 
most frequent aggressors (41.13% and 39.84%, respectively). In all regions of Brazil, 
the age group with the highest death rates caused by physical domestic violence is 
from 0 to 4 years old, for girls and boys, Boys suffer fatal violence more frequently 
(63.31%). The race with the highest death rate caused by physical domestic violence 
is the indigenous for both boys and girls (41 and 16 per 1 million people, respectively). 
The most frequent perpetrators of fatal violence against girls are mother and father 
(45.11% and 38.32%, respectively). Conclusions – The present study identified that 
boys are more susceptible to physical domestic violence in childhood and girls in 
adolescence. Boys die more frequently as a result of physical violence. The age group 
that is most affected by physical domestic violence is 0 to 4 years old. This is also the 
age group in which deaths caused by violence occur most frequently. The races that 
are most affected by violence are indigenous and grayish-brown. The indigenous 
population presents a very high death rate due to violence. Fathers and mothers are 
the most frequent aggressors and the ones who commit the most fatal violence. 
Stepfathers and stepmothers are the most repeat offenders of physical violence. The 
most frequent means of aggression was bodily force/pushing and, most of the time, 
the violence happened at home.  
 
Descriptors: Notification; domestic violence; children and adolescents; Health 
Information Systems; descriptive epidemiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

A violência contra a criança não é uma novidade das sociedades 

contemporâneas. Registros históricos apontam situações de violência contra criança 

manifestadas de diferentes formas em diversas sociedades. 

“A história mostra que, desde os tempos primitivos até o momento presente, a 

violência contra a criança se apresenta como um fenômeno social e cultural de grande 

relevância” (MINAYO, 2001, p. 91). 

A violência física contra a criança não é enunciada apenas em países pobres. 

Gilbert et al., 2009, afirmam que mesmo em países de alta renda, todos os anos cerca 

de 16% da população de crianças sofre violência física.  

Cerca de 300 milhões de crianças com idades entre 2 e 4 anos sofrem 

regularmente castigo físico e/ou violência psicológica perpetrada pelos pais e 

cuidadores. Isso significa que quase três em cada quatro crianças têm seus corpos 

como alvo de violência no mundo (WHO, 2016). 

A prevalência de violência física na Europa é de 12% para meninas e 27% para 

meninos. Na África o percentual é bem mais elevado, sendo 60% e 51% em meninos 

e meninas, respectivamente (MOODY et al., 2018). 

A violência contra crianças e adolescentes é generalizada na Região das 

Américas e assume muitas formas diferentes, incluindo a violência física. Os custos 

são enormes às crianças e adolescentes, suas famílias e comunidades. A região tem 

a maior taxa de homicídios infantis do mundo. Dados da América Latina apontam que 

mais de 50% das crianças sofrem violência física, psicológica ou sexual todos os anos 

(PAHO, 2020). 

Em relação ao Brasil, a violência física contra a criança e o adolescente está 

marcada em sua história. De acordo com os registros históricos disponíveis, desde o 

século XVI tem-se lidado de forma violenta com os comportamentos das crianças que 

destoam do esperado pelo sujeito adulto responsável por sua disciplina. A lógica do 

“bater para educar”, proferida e repetida inúmeras vezes, inclusive nos dias de hoje, 

representa resquícios de séculos de autorização da punição física contra a criança e o 

adolescente. 

Com exceção das crianças indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada 

dos portugueses, todas as demais sofreram punições corporais como forma de 

educação (AZEVEDO; GUERRA, 2001). 
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Os métodos punitivos como forma de disciplina são usados no Brasil desde a 

chegada dos colonizadores. As raízes da violência contra a criança na história estão 

localizadas no projeto pedagógico trazido pelos jesuítas. 

A colonização europeia foi decisiva para a representação positiva do uso de 

castigos físicos na cultura brasileira, mesmo considerando toda sua diversidade. 

Azevedo e Guerra (2001) apontam três modalidades pedagógicas adaptadas à 

infância historicamente no Brasil: 

1. A pedagogia do Amor Correcional (Séculos XVI-XVII) de 
inspiração jesuítica, voltada sobretudo para a infância de faces índias; 
2. A pedagogia da palmatória que se afirma sobretudo a partir da 
adoção do modelo colonizador escravocrata (séculos XVI-XVIII), tendo 
na infância de faces negras um de seus alvos prediletos; 
3. A pedagogia da palmada, influenciada pelas teorias psicológicas 
da infância e que mais do que através da dor física severa objetiva a 
modelagem do comportamento infantil através de uma punição 
corporal menos intimidativa e menos ostensiva. Afirma-se, sobretudo, 
a partir dos fins do século XIX, tendo a infância de faces brancas como 
um de seus destinatários prediletos. (AZEVEDO; GUERRA, 2001, p. 
56). 

 

Os castigos físicos como forma de controle do comportamento da criança 

tiveram início na proposta de educação católica que se estabeleceu no Brasil. Os índios 

tinham costumes inaceitáveis dentro da lógica cristã, então, seus comportamentos 

precisavam ser moldados. 

A educação católica, proposta pelos jesuítas, enfrentou muitos problemas. 

Crianças e jovens nem sempre aceitavam passivamente os ensinamentos cristãos. 

Diante disso, intervenções punitivas, castigos corporais, com o objetivo de gerar temor 

e sujeição eram muito utilizados na tentativa de garantir a conversão. Nas aldeias 

administradas pelos jesuítas existiam troncos e pelourinhos. Os castigos físicos 

serviam para correção conveniente aos que necessitavam dela (PRIORE, 2010). 

Assim como o controle do comportamento indígena era permeado pela violência 

física, o mesmo acontecia com os africanos e descendentes escravizados no Brasil. 

Como mecanismo de obtenção de obediência e trabalho, foram criados castigos 

extremamente cruéis aplicados em adultos e crianças escravas. 

Dentre as violências decorrentes dos abusos físicos contra a criança escrava, o 

chicote e a palmatória eram os instrumentos de punição mais frequentes. Os castigos 

e açoites eram ministrados diante dos demais escravos da fazenda, a fim de servir de 

exemplo para que nenhum outro cativo desafiasse o poder senhorial. Inúmeras vezes 
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os castigos físicos eram dotados de um alegado caráter pedagógico, visando reativar 

o poder senhorial pelo medo e pelo respeito imposto naquele momento (NEVES, 

1992). 

A cultura da palmatória foi firmada na sociedade escravocrata, mas não eram 

somente os escravos que sofriam essa punição. O homem branco aplicava o castigo 

doméstico desferindo bolos de palmatória em sua mulher ou filhos, diante de uma falta 

cometida que necessitasse de correção. Esses, assim como os escravos, eram 

considerados propriedades do patriarca, dentro da perspectiva da família patriarcal 

(AZEVEDO; GUERRA, 2001). 

A partir do século XIX, entra-se em um momento histórico entendido como o da 

pedagogia da palmada. Nessa ocasião, há um deslocamento do foco do castigo 

punitivo, produzindo-se discursos que poderiam indicar certo abrandamento dos 

castigos físicos.  

Defendida como linguagem que qualquer criança entende, o psicotapa 
atingiria também o corpo infantil, só que de uma forma leve, moderada. 
Seria um castigo corporal mais suave e por isso merecedor de apelidos 
quase carinhosos: tapinha no bumbum... (AZEVEDO; GUERRA, 2001, 
p. 63). 

 

Atualmente há legislações nacionais de proteção à infância impedindo os 

castigos físicos de qualquer natureza como forma de educar. Entretanto, ainda se 

convive com a violência física contra a criança e adolescente na sociedade, por vezes 

com o olhar brando para as consequência e implicações para o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes que vivenciam relações familiares violentas.
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2. VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE: ASPECTOS 

CONCEITUAIS  

A violência pela qual as crianças foram submetidas desde a colonização 

portuguesa no Brasil foi produzida por relações hierárquicas que se estabeleceram em 

diversos momentos da história.  

Os jesuítas, os patriarcas, os professores e os pais, nesse sentido, ocupam um 

lugar de autorização social para instituir mecanismos de controle do comportamento 

da criança, sendo um deles a violência física. 

Chauí, 1995, define a violência: 

[...] exercício da força física e da coação psíquica para obrigar alguém 
a fazer alguma coisa contrária a si, contrária a seus interesses e 
desejos, contrária a seu corpo e à sua consciência, causando-lhes 
danos profundos e irreparáveis, como a morte a loucura, a 
autoagressão ou a agressão aos outros. (CHAUÍ, 1995, p. 336). 

 
A criança como sujeito em desenvolvimento, um ser humano em processo de 

socialização, tem seu corpo como objeto depositário de agressividade como forma de 

controle e punição de certos comportamentos considerados inadequados ao grupo no 

qual está inserido. 

“A violência é por natureza instrumental [...] ela sempre depende da justificação 

pelo fim que almeja [...] O domínio pela pura violência advém de onde o poder está 

sendo perdido” (ARENDT, 2020, p. 68 e 71). 

Segundo Schraiber, Oliveira e Couto (2009) o poder é um agir responsável, 

estabelecendo uma relação ética e cuidado para com o outro. Da perspectiva das 

autoras, a violência é a tentativa de retomar o poder de forma ilegítima. Sobre o 

fenômeno do poder, Habermas afirma: 

O fenômeno fundamental do poder não consiste na instrumentalização 
de uma vontade alheia para os próprios fins, mas na formação de uma 
vontade comum, numa comunicação orientada para um entendimento 
recíproco (HABERMAS, 1980, p.101). 

 

O poder não precisa ser justificado, ele precisa de legitimidade. A violência pode 

ser justificável, mas jamais é legitima. “A legitimidade, quando desafiada, ampara-se a 

si mesma em um apelo passado, enquanto a justificação remete a um fim que jaz no 

futuro” (ARENDT, 2020, p. 69). 
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Os pais estão em um lugar de poder legitimado pela sociedade. Culturalmente, 

a esse lugar são atribuídas responsabilidades e autorizadas intervenções para que o 

objetivo de disciplinar a criança para o convívio social seja cumprido adequadamente. 

 
Do mestre de disciplina àquele que lhe é sujeito, a relação é de 
sinalização: o que importa não é compreender a injunção, mas 
perceber o sinal, reagir logo a ele, de acordo com um código mais ou 
menos artificial estabelecido previamente. Colocar os corpos num 
pequeno mundo de sinais a cada um dos quais está ligada uma 
resposta obrigatória... (FOUCAULT, 2010, p.159 -160). 
 

O autor aborda o corpo como objeto e alvo de poder: “O corpo está preso no 

interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou 

obrigações” (FOUCAULT, 2010, p.132) 

Assim está o corpo da criança em nossa sociedade, como alvo de poder se 

torna receptáculo das mais inúmeras violências dentro e fora do ambiente familiar.  

“Um pai pode perder a autoridade tanto ao bater em seu filho quanto ao discutir 

com ele, ou seja, tanto se comportando em relação a ele como um tirano quanto o 

tratando como igual” (ARENDT, 2020, p. 62). Para a autora, a insígnia da autoridade é 

o reconhecimento daqueles a quem se pede que obedeçam. Estar em uma posição de 

autoridade é não necessitar de coerção e nem persuasão.  

Nessa perspectiva, quando se pensa na violência física contra a criança e o 

adolescente no ambiente doméstico, está-se diante de figuras maternas e paternas 

que perderam seu lugar de autoridade perante os filhos. Perderam ou nunca 

conseguiram ocupar esse lugar. 

Qualquer adulto que estiver em uma posição de autoridade ante uma criança, 

dentro de uma relação de legitimidade e respeito, não precisará utilizar mecanismos 

de domínio e coerção.  

A violência contra criança e adolescente, no transcorrer da civilização, 
além do caráter arbitrário dos pais de decidirem sobre sua vida, sempre 
esteve muito vinculada ao processo educativo. Ela tem sido 
considerada, em todos os tempos, como um instrumento de 
socialização e portanto, como resposta automática a desobediências e 
rebeldias (MINAYO, 2001, p. 92). 
 

A perspectiva da violência contra a criança e o adolescente será tratada nesse 

estudo sob o enfoque da violência doméstica, um fenômeno que ocorre no âmbito 

privado, dentro dos lares, nas relações familiares: 
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Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis 
contra a criança e/ou adolescentes que — sendo capaz de causar dano 
físico, sexual e /ou psicológico à vítima — implica de um lado, numa 
transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, numa 
coisificação da infância, isto é, numa negação do direito que crianças 
e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento (AZEVEDO; GUERRA,1995, p. 
36). 
 

A violência doméstica ou intrafamiliar contra a criança e o adolescente é um 

grave problema de saúde pública. O seu enfrentamento requer ações nos diferentes 

níveis de atenção no âmbito da política de saúde, além de ações intersetoriais. 

No Brasil, esse tipo de violência atinge milhares de crianças e adolescentes 

através dos muros de silencio das relações familiares, podendo trazer agravos de 

saúde, com importantes impactos ao desenvolvimento infantil.  

Os dados apontam que a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

tem um alto grau de reincidência, caracterizando-se não como um evento isolado, mas 

como experiência de longa duração (MOREIRA, et al., 2014). 

O foco desse estudo é a violência física, entendida como a perpetração da força 

contra o corpo da criança ou adolescente, que pode ter como consequência dor, 

ferimentos físicos e, nos casos mais graves, pode ser fatal. É considerada violência 

física desde a palmada justificada como forma de educar até os espancamentos mais 

graves. “Pode ser praticada por meio de tapas, beliscões, chutes e arremessos de 

objetos, o que causa lesões, traumas, queimaduras e mutilações. Apesar de 

subnotificada, é a mais identificada pelos serviços de saúde” (BRASIL, 2010, p. 30). 

Minayo (2001) afirma que a violência física doméstica é um fenômeno que atinge 

todas as classes sociais. 

A violência física é justificada pela suposta necessidade de intervenção 

educativa (para que a criança aprenda o que é certo) ou punitiva (consequência de um 

comportamento não aceito).  

 

No setor da saúde, um fator que tem contribuído para o distanciamento 
entre teoria e a prática de enfrentamento da violência contra criança e 
o adolescente, é a forma como a violência é interpretada pelos 
profissionais dessa área, sendo ainda visto como um problema 
essencialmente político, ou seja, um problema cuja resolução depende 
de órgãos públicos como Conselho Tutelar e Vara da Infância e da 
Juventude. Consequentemente, as ações de enfrentamento ficam 
restritas ao atendimento dos danos físicos causados por essas ações. 
[...]. No caso particular da violência física contra a criança e 
adolescente, essa visão está associada a uma aceitação cultural, 
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presente em todas as classes sociais, em que o uso da violência física 
é percebida como um método eficaz para regular o comportamento dos 
filhos (CARMO; HARADA, 2006, p. 5) 

 
Nessa perspectiva, a violência física contra a criança é amplamente utilizada no 

Brasil. Devido ao processo histórico de naturalização ela é dificilmente identificada. 

Apenas os casos mais graves, com espancamentos mais severos são notificados.
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3. SAÚDE E A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

Para que fosse possível compreender como a saúde refletiu sobre a infância 

durante as reformas sanitárias é fundamental identificar-se algumas características da 

trajetória histórica da saúde pública no Brasil. 

Erradicar epidemias e endemias que prejudicavam o sistema agroexportador 

constitui-se como um dos objetivos das primeiras práticas em saúde no Brasil do século 

XIX. As medidas sanitárias, onde e quando ocorreriam as intervenções eram definidas 

pelos interesses econômicos dominantes. Segundo Santos (2004), essas medidas 

contribuíram para mudanças estruturais no país. Lima e Hochman (2000) acrescentam 

que o projeto de Brasil pós-república foi organizado a partir de perspectivas higienistas 

e eugênicas, com o objetivo de eliminar mazelas do país e construir uma identidade 

nacional única.  

Esse projeto foi eminentemente intervencionista e autoritário. O foco dessa 

intervenção era a população “pobre, mestiça, doente, preguiçosa e indolente”. Essa 

população precisava de interferência para tornar-se produtiva e útil. Somente com essa 

intervenção em saúde seria possível desenvolver uma identidade nacional e um projeto 

econômico geral. Uma das mazelas apontadas à época estava relacionada à ideia de 

inferioridade racial. Políticas imigratórias e recursos sanitários inspiravam-se nesse 

projeto de embranquecimento da população, formação de um povo hígido, saudável e 

adaptado às necessidades do projeto econômico, de cunho nacionalista (LIMA; 

HOCHMAN, 2000). 

Nessa perspectiva, as intervenções de saúde direcionadas à criança passaram 

a ganhar destaque com o objetivo de cuidar hoje da criança para garantir um cidadão 

saudável e ajustado dentro do ideal nacionalista no futuro. 

Na passagem do século XIX para o XX, atribuiu-se grande importância 
à parcela infantil e empobrecida da população brasileira. O significado 
do papel atribuído a esse grupo no projeto de construção de nossa 
nação deflagra o momento no qual a infância se revelava como um 
problema social, cuja solução parecia fundamental para o país. O 
significado social da infância circunscrevia-se na perspectiva de moldá-
la de acordo com o projeto que conduziria o Brasil ao seu ideal de 
nação. Esse ideal era descrito como o de transformar o Brasil numa 
nação culta, moderna e civilizada... (RIZZINI, mimeo, p.1) 

 

A educação sanitária pretendeu proteger a saúde da criança, diminuir a 

mortalidade infantil e moldar o comportamento de acordo com a perspectiva do ideal 

da nação. 
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O decreto lei 2024 de 1940 trazia uma nova perspectiva de cuidado materno 

infantil, fixando as bases da organização de serviços de proteção à maternidade, à 

infância e à adolescência em todo país. 

As mulheres, desempenhando o papel de mãe, tornaram-se público-alvo da 

educação sanitária com objetivo de responsabilizá-las pela saúde e cuidado da 

criança. Essa ação foi direcionada a mulheres brancas de classe média, já que elas 

seriam geradoras do homem brasileiro ideal. 

Para a infância pobre as intervenções foram outras: 

“No que diz respeito ao caso específico da criança, o argumento 
utilizado no ideário republicano de que investir na infância era civilizar 
o país, justificou a imposição da tutela aos filhos dos pobres, cerceando 
seus passos e mantendo-os à margem da sociedade. Não há dúvida 
de que a criança foi de fato um instrumento valioso, que precisava ser 
salva para salvar o país, porém na perspectiva de sua elite que se 
percebia ameaçada de perdê-lo. É por essa razão que parcela 
significativa da população infantil brasileira permanece até hoje à 
margem da sociedade, sendo vista, assim como o é o pobre em geral, 
como uma ameaça à ordem e à paz social.” (RIZZINI, mimeo, p.7) 

 

Não obstante a preocupação patriótica com a infância, as intervenções de saúde 

eram direcionadas apenas a uma parcela da população, deixando as crianças pobres 

sem acesso e marginalizadas. Apesar dessa preocupação com a infância, persistia a 

pedagogia da palmada para todas as crianças. 

A marginalização da infância pobre ainda é presente na realidade atual 

brasileira. Perante a lei todas as crianças têm os mesmos direitos, mas infelizmente 

não têm o mesmo acesso.  

3.1. A Síndrome da criança espancada  

A partir da década de 1960 desenvolve-se uma importante discussão nos 

Estados Unidos: “A síndrome da Criança Espancada”. “A sociedade despertava para 

o uso da força física [...] não mais como algo atávico à pobreza, mas como um 

acontecimento dado nos diversos estratos sociais” (PRIORE, 2010). Ainda sobre este 

tópico, tem-se que: 

Em 1961, a Academia Americana de Pediatria reconheceu a Síndrome 
da Criança Espancada, segundo um quadro clínico de fraturas 
múltiplas, equimoses, lesões ulceradas, queimadura de ponta de 
cigarro, lesões do couro cabeludo, entre outros sinais (BRÊTAS, et al., 
1994, p. 4). 
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Kempe, Silverman e Steele (1962) descrevem a síndrome como uma condição 

clínica identificada em crianças pequenas, que sofreram sérios abusos físicos, 

causando lesões permanentes ou a morte. Os responsáveis pela criança procuravam 

o serviço de saúde, mas apontavam justificativas que estavam em desacordo com os 

tipos de ferimentos apresentados pela criança. Através das discrepâncias entre as 

evidências radiológicas sobre as lesões e as explicações dos agressores era 

identificada a síndrome da criança espancada. 

Foi somente a Medicina que avançou os conhecimentos nesta área de 
uma forma aprofundada, no século XX. Na medida em que se 
descobriu o RX (com sua consequente utilização na área pediátrica) 
houve possibilidade de se perceber que a violência existia e que não 
podia ser um acidente infantil, conforme explicações do pai (GUERRA, 
1993, p. 142). 

 

Essa discussão é disseminada pelo mundo e chega ao Brasil. Inúmeros 

profissionais da saúde passaram então a identificar sinais de violência nas crianças 

atendidas nos hospitais. A preocupação com a violência contra a criança e o 

adolescente no Brasil teve origem na década de 1980, colocando o tema na pauta da 

saúde pública sob a ótica da epidemiologia, a prevenção dos fatores de risco e o 

atendimento especializado (SANCHEZ; MINAYO, 2006).  

Os profissionais da saúde começaram a reconhecer, diagnosticar e denunciar 

situações de violência contra a criança e o adolescente, reconhecendo como um 

problema que traz agravos à saúde (MINAYO, 2006). Os profissionais da saúde 

tiveram grande importância e participaram ativamente da mobilização social pelos 

direitos desse público, o que resultou na promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA)1. 

Estratégias de prevenção e atenção às violências contra a criança e o 

adolescente foram criadas no âmbito da política de saúde, após a promulgação do 

ECA. O Ministério da Saúde incluiu o enfrentamento às violências na sua agenda, 

responsabilizando-se não apenas pela atenção às vítimas, mas também pela 

promoção à saúde e vigilância de violências e acidentes.  

Nessa perspectiva, Minayo (2006) aponta: 

➢ O Plano de Ação de Prevenção da violência contra a criança e o 
adolescente, instituído em 1998 pelo Conselho Nacional dos 
Secretários Municipais de Saúde; 

 
1 Lei 8.069/1990 
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➢ A Política Nacional de Redução de Acidentes e violência publicada 
através de uma portaria do Ministério da Saúde em 2001; 

➢ Portaria 1968/2001 que trata da notificação obrigatória para o 
Conselho Tutelar dos casos suspeitos ou confirmados de violência 
contra a criança e o adolescente. (p. 55, 56 e 63) 
 

Em relação à notificação compulsória ao Conselho Tutelar, a portaria de 2001 

apenas corrobora o que está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente 

desde 1990. Porém, a portaria traz uma ficha de notificação que deve ser preenchida 

pelo profissional que identificou a situação da violência. 

A notificação deve ser realizada como um instrumento importante de 
proteção e não de denúncia e punição. É um direito da criança, do (a) 
adolescente e da família viver em um ambiente que promova o bem-
estar físico, social e emocional livre de qualquer forma de violência, 
opressão ou negligência (BRASIL, 2010, p. 71). 
 

O Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (SINAN) foi implantado em 

2006 por meio de uma portaria do Ministério da Saúde. Em 2009 esse sistema passa 

a compor o Viva/Sinan — Vigilância de violência interpessoal e autoprovocada do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação e pelo Viva Inquérito — Vigilância 

de violências e acidentes em unidades sentinela de urgência e emergência. 

Em 2011, as notificações de alguns agravos de saúde se tornaram obrigatórias 

no âmbito da saúde pública e privada do Brasil, pelo do preenchimento da ficha SINAN 

exigido pela Portaria GM/MS nº 104, de 25 de janeiro de 2011. Entretanto, as situações 

de violência não foram contempladas nessa portaria. 

Publicada em 9 de junho de 2014, a Portaria GM/MS Nº 1.271/2014 revogou a 

portaria anterior e redefiniu a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em 

todo o território nacional. Essa portaria contemplou compulsoriedade da notificação 

das violências contra crianças e adolescentes em consonância com a obrigatoriedade 

preconizada no Estatuto (ECA). 



25 
 

4. CONSEQUÊNCIAS E AGRAVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA FÍSICA 

Vivenciar situações de violência durante o desenvolvimento pode trazer 

múltiplas consequências, temporárias ou permanentes, para a criança e o adolescente. 

Pesquisadores nacionais e internacionais apontam importantes consequências 

evidenciadas em seus estudos, reforçando a necessidade de intervir precocemente 

nas situações e proteger essa população tão logo a situação seja identificada. 

Quanto mais precoce, intensa ou prolongada a situação de violência, 
maiores e mais permanentes serão os danos para a criança e o 
adolescente. Nesse sentido, a idade, o grau de desenvolvimento 
psicológico, o tipo de violência, a frequência, a duração, a natureza, a 
gravidade da agressão, o vínculo afetivo entre o autor da violência e a 
vítima, a representação do ato violento pela criança ou pelo 
adolescente, ou ainda as medidas em curso para a prevenção de 
agressões futuras, determinam o impacto da violência à saúde para 
esse grupo etário (BRASIL, 2010, p. 35). 
 

Indivíduos que sofreram alguma violação ou violência na infância tendem a ter 

mais problemas de saúde física e mental e maior possibilidade de ocorrência de 

mortalidade prematura devido a adoção e persistência de comportamentos prejudiciais 

à saúde (BELLIS et al., 2015) .  

“Sabe-se que a violência pode gerar problemas sociais, emocionais, 

psicológicos e cognitivos capazes de impactar fortemente a saúde das pessoas ao 

longo de sua existência” (BRASIL, 2010, p. 11). 

Segundo a WHO (2016) a violência pode resultar em morte, ferimentos e 

deficiências. Crianças expostas à violência têm maior risco de desenvolver doenças 

mentais; transtornos de ansiedade; comportamentos de alto risco como abuso de 

álcool e outras drogas ou exposição às infecções sexualmente transmissíveis; doenças 

crônicas como como câncer, diabetes e doenças cardíacas; abandono escolar e 

envolvimento em situação de violência e crime.  

Entre as consequências da violência física destacadas por Azevedo e Guerra 

(1995) estão: sequelas provenientes de lesões, fraturas, queimadura, invalidez 

permanente ou temporária, quadro de dificuldades escolares, ansiedade, angústia, 

medo, hostilidade, reprodução da violência e, nos casos mais graves, pode ser fatal. 

Estudos apontam que a violência doméstica vivenciada por crianças e 

adolescentes é um fator de risco significativo para possibilidades de problemas de 

saúde mental. Além disso, a violência intrafamiliar é um elemento potencializador dos 
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danos à saúde mental de crianças e adolescentes que permanecem na situação 

(HILDEBRAND et al, 2015; PADOVANI; WILLIAMS, 2008). 

Pressupõe-se que ao crescer e amadurecer a criança tenha mais recursos e 

passe a perceber, compreender e manifestar, nos diversos ambientes que frequenta, 

cada vez mais sinais e sintomas, como consequência da violência sofrida 

(HILDEBRAND et al., 2015). 

Correia et al. (2019) apontaram em seu estudo que mulheres com história de 

tentativas de suicídio têm a infância e/ou adolescência marcada pela violência 

intrafamiliar (abusos psicológicos, sexuais e físicos). A violência marcou tão 

profundamente a vida dessas mulheres, que se tornaram gatilhos para a tentativa de 

suicídio. O comportamento suicida aparece enquanto efeito da somatização da 

violência experienciada na infância/adolescência. As autoras ainda ressaltam a 

importância dos profissionais da saúde identificarem precocemente as situações de 

violência e intervirem de forma apropriada, a fim de reduzir os índices de suicídios. 

O estudo de Silva, Lima e Tomaz (2020) também associa a vivência de violência 

ao suicídio. As autoras afirmam que tanto na literatura quanto nos dados estatísticos, 

a violência e o suicídio andam juntos e apontam que tanto a uma quanto o outro 

precisam ser protagonistas de políticas públicas com a finalidade de prevenção.  

Padovani e Williams (2008) ainda afirmam que o indivíduo com vulnerabilidade 

biológica, diante de um estressor grave como a violência doméstica, possui maior 

probabilidade de apresentar sintomas psiquiátricos. 

As violências intrafamiliares tendem a ser mais danosas do que violências 

extrafamiliares. Segundo Assis et al. (2009) o risco de adolescentes apresentarem 

agravos de saúde mental é três vezes maior quando expostos à violência intrafamiliar 

em comparação com a exposição a outros tipos de violência, como a urbana por 

exemplo. 

Ter sido vítima de violência intrafamiliar durante a infância pode ser um fator de 

risco para se tornar um agressor na vida adulta (transmissão intergeracional da 

violência). Cerca de 45% dos familiares com histórico de violência cometem violência 

contra uma criança sob sua responsabilidade (MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA 

SOCIAL E IGUALDAD, 2011). 

A WHO (2020) aponta que homens submetidos à violência física quando 

crianças são 14 vezes mais propensos a cometer violência física em suas relações 
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afetivas. No que diz respeito às mulheres expostas a esse tipo de violência, são 16 

vezes mais propensas a se relacionar com parceiros íntimos violentos.  

Guerra (1996) associa os castigos físicos ao envolvimento com a criminalidade, 

devido aos sentimentos de angústia, raiva, ansiedade, medo, terror, ódio e hostilidade. 

São sentimentos ambíguos, confusos e vingativos gerados por esse tipo de violência. 

As consequências são evidentes e extremamente graves. Os agravos de saúde 

em decorrência das situações de violência, apontam a necessidade de políticas 

públicas que atuem de forma célere, humanizada e eficaz para proteger crianças e 

adolescentes de situações de violência. Quanto mais rápido a criança for protegida 

dessas situações, menor a possibilidade de ela conviver com uma consequência 

permanente. 

O estudo sueco “A Generation Without Smacking: the impact of Sweden’s ban 

on physical punishment, Save the Children” evidencia como intervir em situações de 

violência é fundamental para evitar consequências e agravos. Esse estudo concluiu 

que a proibição da violência física contra a criança e o adolescente de 1979 aumentou 

as denúncias de agressões contra crianças entre 1981 e 1996 e diminuiu o número de 

jovens entre 15 e 17 anos envolvidos em vários tipos de crimes, incluindo roubos, 

crimes relacionados a narcóticos, agressão contra crianças e estupros (DURRANT, 

2000). 

Para que sejam garantidos cuidado e proteção às crianças vivenciando essas 

situações, é fundamental viabilizar a notificação ao Conselho Tutelar. Assim como a 

comunicação para a vigilância epidemiológica é fundamental para orientar a 

formulação e implementação de políticas públicas de prevenção e atenção às 

situações de violência contra crianças e adolescentes. Sem dados, não se evidencia 

o agravo e não consegue-se apontar a necessidade de investimento para o 

enfrentamento a essa questão. Além disso, a notificação à Vigilância Epidemiológica 

garante que o agravo seja evidenciado e políticas públicas de prevenção e atenção 

sejam implementadas. 

No entanto, a violência contra a criança tem alto índice de subnotificação no 

Brasil e no mundo. Uma meta-análise de dados mundiais constata que a violência 

física ocorre 75 vezes mais do que os dados registrados oficialmente apontam 

(STOLTENBORGH et al., 2011). 
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[...] a subnotificação nos casos de violência contra crianças e 
adolescentes é um problema grave, sobretudo quando se sabe que em 
dados epidemiológicos baseiam-se as ações e políticas públicas para 
o enfrentamento da questão. 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 
(ARPINI et al. 2008, p. 98). 

 

O objetivo da notificação compulsória da violência ao SINAN é originar dados 

que deem subsídios para o planejamento de intervenções para a prevenção do agravo 

ou de seus danos. A subnotificação contribui para manter a invisibilidade do problema 

(ROLIM et al., 2014). 

A notificação, muitas vezes, é vista como punição à família que comete 

violência, mas na realidade é uma ação de cuidado, porque é através dela que será 

avaliada a necessidade de aplicação de medidas protetivas e serão disparados os 

encaminhamentos para a rede intersetorial, viabilizando a proteção integral e a 

atenção da criança, do adolescente e suas famílias. “Nesse sentido, a notificação 

coloca para fora dos limites do serviço de saúde o problema ali detectado e convoca 

parcerias cuja ação tem-se mostrado imprescindível na área” (GONÇALVES; 

FERREIRA, 2002, p. 316) 

O profissional da saúde, dentro de sua atribuição e sua atuação, tem acesso 

privilegiado às crianças e famílias, possibilitando a identificação de sinais físicos e 

comportamentais de violência física. Portanto, deve atuar em prol da proteção de 

crianças e adolescentes para prevenção de agravos de saúde. 

Todo profissional de saúde tem momentos especiais de contato com 
as crianças, os adolescentes e suas famílias – recepção, vacina, 
curativos, farmácia, grupos de educação em saúde, consulta médica, 
odontológica, de enfermagem e psicológica, visita domiciliar, dentre 
outros. Esses momentos são oportunos e criam condições favoráveis 
para que se observe a existência de sinais e sintomas que possam ser 
resultantes de uma situação de violência. Possibilitam também a 
promoção dos cuidados necessários para a proteção e bem-estar da 
criança ou do adolescente e orientação às famílias para a prevenção e 
superação da violência (BRASIL, 2010, p. 36). 
 

Identificar sinais, acolher adequadamente crianças que revelam 

espontaneamente situações de violência e notificar a situação aos órgãos 

competentes é fundamental para efetivar a proteção e evitar agravos.    
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5. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

O primeiro caso de responsabilização da violência contra a criança e o 

adolescente aconteceu em 1874 nos Estados Unidos. 

Mary Ellen Wilson de 8 anos apresentava marcas severas de violência física e 

negligencia. Por meio da alegação da Sociedade Americana para a Prevenção da 

Crueldade contra os Animais, afirmando que os animais estavam sob proteção e a 

criança pertencia ao reino animal, a primeira sentença condenatória aconteceu. Foi o 

primeiro caso da história que houve condenação devido à violência contra a criança 

(SKUSE; BENTOVIM, 1994). 

A ausência de legislação de proteção à criança trouxe a necessidade de 

amparar a responsabilização dos agressores da criança Mary Ellen na legislação de 

proteção aos animais. 

A Declaração de Genebra de 1924, adotada pela Assembleia da Liga das 

Nações, foi um importante marco internacional em prol dos Direitos das crianças e dos 

adolescentes. A Declaração estabelece, entre outros pontos, a prioridade de 

assistência e socorro à criança, a garantia de meios para seu desenvolvimento e 

proteção contra exploração. 

Em 1959, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que 

preconiza, em seus dez princípios básicos, garantir a proteção à negligência, crueldade 

e exploração; ofertar as oportunidades necessárias para seu desenvolvimento 

saudável incluindo a adequada nutrição, moradia, recreação e serviços médicos. 

Entretanto, atualmente apenas 61% dos países americanos possuem legislação 

nacional para proibir a punição corporal de crianças em algumas definições. Este 

número se reduz substancialmente ao ser considerada a punição corporal contra 

crianças em sua amplitude e em qualquer ambiente. Apenas 35% dos países relataram 

ter leis nacionais que proíbam o castigo corporal em todas as configurações (PAHO, 

2020). 

No Brasil, a primeira lei de proteção à criança, foi a lei 4242/1921 que autorizava 

a organização de serviço de assistência às crianças abandonadas e delinquentes. O 

decreto 16272, que regulamentava essa lei, foi promulgado em 1923. O juizado de 

menores foi criado em 1923 e José Candido de Albuquerque Mello Matos foi o primeiro 

juiz da infância no Brasil. 

Com a perspectiva de amparar legalmente a assistência e a proteção à criança 

o Código de Menores foi promulgado em 1927: 
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“Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 

menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente às medidas 

de assistencia e protecção contidas neste Codigo.2” 

O Código de menores carregava grandes contradições, já que apesar de 

pretender proteger a criança e o adolescente, encarregou-se de institucionalizar a 

infância pobre do Brasil, como política higienista e controle do Estado. 

A Justiça de Menores no Brasil foi fundamentada no debate 
internacional do final do século XIX sobre as estratégias de contenção 
da criminalidade infantil [...] concebida com um escopo de abrangência 
bastante amplo, seu alvo era a infância pobre que não era contida por 
uma família considerada habilitada a educar seus filhos, de acordo com 
os padrões de moralidade vigentes. Os filhos dos pobres que se 
encaixavam nesta definição, sendo, portanto, passíveis de intervenção 
judiciária, passaram a ser identificados como menores (RIZZINI, 
mimeo). 

 

É importante ressaltar que a palavrar “menor” utilizada no código para se referir 

à criança e ao adolescente aponta o lugar social em que eles eram vistos e colocados. 

Esse lugar subalterno que a infância pobre foi colocada no Brasil tem a marca 

higienista e eugenista tão presentes na nossa história (ZIONI; ADORNO, 1990). 

Segundo o Dicionário Houaiss (2018) a palavra “menor” significa: “Que é inferior a outro 

em número, grandeza, intensidade, duração, importância, na avaliação dos méritos e 

qualidades, etc.”  

Pereira Júnior. (1992), afirma que os menores, abandonados e delinquentes, 

eram vistos como perigosos para a sociedade, necessitando de intervenção incisiva do 

Estado, intermediada pelo juizado de menores. O decreto lei 2848 de 1940 fixa a idade 

de 18 anos para imputabilidade penal. A revisão do Código de Menores de 1943 altera 

a categoria delinquente para infrator. Pensada à luz do Código Penal de 1940, vem a 

cristalizar a visão da menoridade como caso de polícia (PEREIRA JÚNIOR., 1992). 

A lei 4.513 de 1964 estabeleceu a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, foi 

criada a FUNABEM. “[...] a FUNABEM teria por função exercer a vigilância sobre os 

menores, principalmente a partir de sua condição, de carenciado, isto é, próximo a uma 

situação de marginalização social” (PASSETTI, 1991, p. 151). 

A criação da FUNABEM carrega a mesma lógica carcerária que se pretendia 

interromper. O controle do Estado continuava sendo executado e a família era vista 

como responsável pelo desajustamento do menor (PEREIRA JÚNIOR., 1992). 

 
2 Grafia original 
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A Lei 6.697 de 1979 promulga o novo Código de Menores, que no artigo 2º 

preconiza: 

Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o 
menor: 
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e 
instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais 
ou responsável; 
III - em perigo moral [...] 

 

Ainda com o rótulo de situação irregular, o código de menores de 1979, pela 

primeira vez na legislação brasileira, evidencia a situação de maus tratos à criança. 

Entretanto, é importante ressaltar que esse código ainda carrega a lógica higienista da 

irregularidade das crianças de famílias cuja condição econômica era considerada um 

problema social. 

Três designações jurídicas expressam a violência contra a criança nesse 

momento: abandonados, infratores e violentados (PRIORE, 2010). Ainda sobre este 

assunto, tem-se que: 

Salientava-se que a criança deveria ser (re)educada visando-se o 
futuro da nação; no entanto, tais palavras, transformadas em ação, 
revelavam que, em se tratando da infância pobre, educar tinha por 
meta moldá-la para a submissão. Foi por esta razão que o país optou 
pelo investimento numa política predominantemente jurídico-
assistencial de atenção à infância, em detrimento de uma política 
nacional de educação de qualidade, ao acesso de todos. Tal opção 
implicou na dicotomização da infância: de um lado, a criança mantida 
sob os cuidados da família, para a qual estava reservada a cidadania; 
e do outro, o menor, mantido sob a tutela vigilante do Estado, objeto de 
leis repressivas e programas assistenciais (RIZZINI, mimeo). 

 

Através da mobilização social pelos direitos da criança e do adolescente na 

década de 1970, amplia- se a discussão sobre a infância no Brasil. As ações voltadas 

a denúncias e melhoria do atendimento foram extremamente importantes para 

instaurar um novo cenário de proteção à criança e ao adolescente. 

A Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança foi criada em 1985 e o 

Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, em 1988. 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), 

a criança e o adolescente passam a ter direitos nunca garantidos na história. De acordo 

com o artigo 227: 
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 
1988). 

 

A partir do preconizado no artigo 227 da Constituição, é garantido à criança e 

ao adolescente o lugar de cidadãos brasileiros com direitos estabelecidos. Enquanto 

Estado, sociedade e família, a partir de então, institui-se o dever de mantê-los a salvo 

de qualquer forma de violência. 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, 

todos os direitos fundamentais à pessoa humana passam a ser garantidos também à 

criança e ao adolescente. 

Em relação à violência, foco desse estudo, o artigo 5º do ECA preconiza: 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 1990). 

 
Mesmo diante da Constituição e do ECA, que explicita que nenhuma criança ou 

adolescente pode sofrer nenhum tipo de violência, a criança brasileira ainda é alvo de 

violência intra e extrafamiliar. Em 2014 a Lei Menino Bernardo foi promulgada alterando 

os artigos 13 e inserindo os artigos 18-A, 18-B, 70-A no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e inseriu o §9° 

A lei foi nomeada como “Menino Bernardo” devido à violência cometida contra 

Bernardo Boldrini que culminou na sua morte. Após o óbito da criança ter sido 

explorado de maneira sistemática pela mídia brasileira a PL 7672/2010 saiu do papel 

e foi sancionada a lei 13010/2014 que carrega o nome de Bernardo. 

Bernardo Boldrini sofreu violência física e negligência perpetrada pelo pai e 

pela madrasta durante anos e não houve nenhuma ação protetiva das autoridades 

competentes. Leandro Boldrini, pai de Bernardo, constantemente negligenciava os 

cuidados do filho deixando-o fora de casa e sem comer. O assassinato praticado pela 

madrasta, com o auxílio de uma amiga do casal, foi noticiado inúmeras vezes pelos 

diversos meios de comunicação causando comoção nacional. 

A Lei menino Bernardo prevê a proteção e o cuidado a crianças e adolescentes 

e garante o encaminhamento de pais e responsáveis, que cometerem castigos físicos, 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619333/artigo-5-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619333/artigo-5-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
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a programas de orientação e proteção à família. A intenção é interromper a perpetração 

da violência física contra a criança por meio de ações socioeducativas. 

Entretanto, apesar de a legislação atual ter respaldado o direito da criança e do 

adolescente a crescerem e serem educados sem a utilização de castigos físicos, na 

realidade esse direito é constantemente violado. Segundo os dados do Disque 100 

foram recebidas 97.148 denúncias de violência física contra criança e adolescente 

perpetrada por pai, mãe, padrasto e madrasta em 2021. 

Esses dados representam uma pequena parcela das situações de violência 

física, apontando apenas os casos em que a sociedade civil entrou em contato com o 

Disque 100 para denunciar uma situação identificada. A dificuldade de reconhecer as 

formas que a violência física se expressa e a naturalização diante desse fenômeno 

dificultam a denúncia e notificação dos casos, mesmo quando a violência é identificada 

por profissionais da saúde. 

A notificação dos casos de violência contra a criança e o adolescente é 

compulsória conforme preconizado no artigo 13º do ECA: 

Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento 

cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente 

serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

 

Apesar dessa obrigatoriedade, a influência que a naturalização da violência 

física exerce na atuação dos profissionais da saúde é extremamente preocupante. 

Além de não dar voz à criança e ao adolescente, expô-los à cronificação ou às formas 

mais graves da violência, ainda fere o princípio de integralidade do SUS. 

O tema do abuso físico contra crianças e adolescentes é inicialmente 
destacado pela aceitação e naturalização que ainda possui na 
sociedade como um todo, apesar do repúdio intelectual e moral desse 
tipo de punição como método educativo. Muitos profissionais de saúde 
se sentem absolutamente constrangidos quando são indagados a se 
posicionarem frente a uma mãe que bate em seus filhos. Experiências 
da própria infância e o aprendizado individual, em conjunto com as 
normas culturais que cada um apreende, contribuem para que 
divergências sejam correntemente encontradas na forma de lidar com 
a questão no dia-a-dia dos serviços de saúde (BRASIL, 2006, p. 40). 

 
Essa marca cultural que legitima a violência física contra a criança e adolescente 

atravessa as políticas públicas de um modo geral. No âmbito da saúde, identificar a 

violência física é fundamental, já que os agravos para a saúde da criança e do 

adolescente são inúmeros. 
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Em 2017 foi promulgada a Lei 13431, normatizando o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente. Essa lei pretende, por meio da Escuta 

Especializada e do Depoimento Especial, trazer celeridade à proteção da criança e do 

adolescente e evitar a revitimização e a violência institucional.  

A referida lei preconiza como atuação dos profissionais da saúde: 

Art. 10. A atenção à saúde das crianças e dos adolescentes em 
situação de violência será realizada por equipe multiprofissional do 
Sistema Único de Saúde - SUS, nos diversos níveis de atenção, 
englobado o acolhimento, o atendimento, o tratamento especializado, 
a notificação e o seguimento da rede (BRASIL, 2017). 
 

A política de saúde é atribuição do Sistema de Garantia de Direitos e tem o 

objetivo de proteger a criança e o adolescente de qualquer tipo de violência, conforme 

as legislações e diretrizes vigentes. 
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6. A VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA DO 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (VIVA/SINAN)  

O Ministério da Saúde, a partir de 2006, estruturou o Sistema de Vigilância de 

Violências e Acidentes (Viva) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse 

sistema é dividido em dois componentes: I — vigilância de violência doméstica, sexual 

e/ou outras violências interpessoais e autoprovocadas (Viva Contínuo); e II — vigilância 

de violências e acidentes em emergências hospitalares (Viva Sentinela) (BRASIL, 

2010). 

Em 2009, o VIVA passou a integrar o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações (SINAN). A comunicação se tornou compulsória para as unidades 

sentinelas em 2009 e para todos os profissionais de saúde em 2014. É importante 

ressaltar que não há a obrigatoriedade de constar o nome do profissional responsável 

pelo preenchimento da ficha, possibilitando a completude em momento posterior, no 

departamento ou centro de Vigilância em Saúde do município (POLIDORO; CUNDA; 

CANAVESE, 2020). 

A notificação é uma obrigação institucional, cabendo aos serviços, aos 
(às) gestores (as) e/ou aos (às) profissionais a responsabilidade de 
realizar a notificação compulsória em conformidade com a legislação 
vigente. Compete à gestão local definir estratégias de 
acompanhamento dos casos e dar suporte aos profissionais (BRASIL, 
2016, p. 16). 

 

O Viva contínuo é responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde (SES), em 

parceria com as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e com o apoio do Ministério 

da Saúde. O registro dos dados no Sinan-Net é responsabilidade da Vigilância em 

Saúde/Epidemiológica do município ou outra área/setor que o gestor local definir 

(BRASIL, 2010). 

Na lei 8080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, no Art. 6º é 

definido: 

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações 
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 

Pelo intermédio da vigilância epidemiológica as informações de notificação 

compulsória de agravos de saúde são passadas das secretarias municipais para as 

secretarias estaduais e para o Ministério da Saúde. 
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O fluxo abaixo descreve como as informações das notificações devem ser 

transmitidas a partir dos dados da Vigilância Epidemiológica do município até a 

consolidação e análise de dados do Ministério da Saúde para implementação de 

políticas públicas de enfrentamento. 

 

Figura 1. Fluxo de dados de notificações do Viva/Sinan 

 
Fonte: VIVA/SINAN. SVS-MS. 

 

 

“A sistematização dos dados permite caracterizar os tipos e a natureza das 

violências cometidas contra crianças e adolescentes, o perfil das vítimas e dos (as) 

prováveis autores (as) de agressão” (BRASIL, 2010, p. 72). 
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A notificação para a vigilância epidemiológica através da ficha SINAN é 

fundamental para orientar a formulação de políticas públicas de prevenção e atenção 

às situações de violência contra crianças e adolescentes. Sem dados, o problema não 

é evidenciado e não se consegue apontar a necessidade de investimento para o 

enfrentamento. 

É entendido como ato de notificar a comunicação de vários setores da 

sociedade que têm a responsabilidade de proteger criança e adolescente. 

Especificamente no contexto da vigilância, a notificação tem como objetivo primordial 

a análise de dados que orientem o planejamento e o estabelecimento de ações 

(ASSIS et al., 2012); 

Delziovo et al. (2018) afirmam a importância de utilizar o SINAN como fonte de 

informações para diagnóstico, planejamento, monitoramento, avaliação e execução de 

políticas públicas.  

Os dados do SINAN possibilitam o mapeamento das populações em situação 

de violências interpessoal e autoprovocada, subsidiando a definição de estratégias de 

ações de educação em saúde, tornando o Sistema Único de Saúde mais eficiente e 

menos oneroso (LIMA et al., 2009). 

Dessa forma, o Poder Público nas três esferas de gestão do SUS (federal, 

estadual e municipal) deve se orientar a partir dos registros das situações de violência 

e definir prioridades e estabelecer políticas públicas de prevenção e enfrentamento às 

violências, articulando os diversos integrantes da rede de cuidado e de proteção às 

crianças e adolescentes, tanto intrassetorial como intersetorialmente (BRASIL, 2010). 

O DATASUS é o Departamento de Informação e Informática do SUS 

responsável por receber, processar e divulgar informações sobre saúde no território 

nacional. As informações do DATASUS são públicas e disponibilizadas no site do 

Departamento. 

Correia, Padilha e Vasconcelos (2014) afirmam que a restrição de variáveis para 

acesso público no DATASUS é uma limitação para estudos com alguns sistemas de 

informação. Em relação à completude dos dados, as autoras citam uma das dimensões 

de qualidade pouco explorada nos Sistemas de informações de Saúde (SIS) do Brasil.  
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A qualidade da informação é consequência da qualidade com que se 
realizam as etapas, desde a coleta ou registro até a disponibilização 
dos dados produzidos pelos sistemas de informação. No caso do 
Sinan, a qualidade da informação depende, sobretudo, da adequada 
coleta de dados gerados no local onde ocorre o evento sanitário. É 
também nesse nível que os dados devem primariamente ser tratados 
e estruturados para que se constituam em instrumentos capazes de 
subsidiar um processo dinâmico de planejamento, avaliação, 
manutenção e aprimoramento das ações (BRASIL, 2009, p. 52). 

 
A qualidade depende de fatores como a qualidade do programa de computador, 

a capacitação dos profissionais envolvidos e a assistência à saúde da população (LIMA 

et al., 2009). 

6.1 Ficha de Notificação 

O Ministério da Saúde, desde 2001, preocupado com a magnitude e gravidade 

dos casos de violência doméstica, vem desenvolvendo uma ficha padronizada de 

notificação para melhor conhecer o fenômeno (ASSIS et al, 2012). 

O Viva/Sinan é uma ferramenta fundamental para a vigilância epidemiológica 

das situações de violência de um modo geral. O objeto de notificação do Viva/Sinan 

são casos suspeitos ou confirmados de qualquer tipo de violência intra ou extrafamiliar 

perpetrada contra homens e mulheres em todos os ciclos de vida. “O ato de notificar é 

um elemento crucial na ação pontual contra a violência, na ação política global e no 

entendimento do fenômeno” (GONÇALVES; FERREIRA, 2002, p. 316). 

Em 2016 foi publicada pelo Ministério da Saúde a 2ª edição do Viva: instrutivo 

de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências, com objetivo de 

orientar o Preenchimento da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal e 

Autoprovocada subsidiando os profissionais que atuam nas unidades/serviços 

notificadores para um preenchimento adequado dessa ferramenta de coleta de dados 

(BRASIL, 2016). 

Para fins de notificação, considera-se como violência o uso intencional de força 

física ou do poder, através de ato ou ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, 

grupo ou comunidade que gere consequências ou que pode resultar em lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG, 2002). 

Os objetos de notificação do Viva/Sinan são casos suspeitos ou confirmados de:   

(..) violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de 
pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e 
violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. 
No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos 
de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, 
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pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população 
LGBT (BRASIL, 2016, p. 26). 

 

Figura 2. Objeto de notificações do Viva/Sinan. 

 
            Fonte: Viva Sinan/ MS 

 
A notificação deve ser preenchida em duas vias: uma fica na unidade 
notificadora, enquanto a outra deve ser encaminhada ao setor 
municipal responsável pela Vigilância Epidemiológica ou Vigilância de 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Dant) para digitação e 
consolidação dos dados. No caso de crianças e adolescentes, uma 
comunicação do caso deve obrigatoriamente ser feita ao Conselho 
Tutelar e/ou às autoridades competentes, conforme exigência do ECA 
(BRASIL, 2016, p. 19). 

 

É importante ressaltar que o recorte de faixa etária para definir criança e 

adolescente utilizado no Viva/Sinan é o mesmo definido pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), embora essa definição seja diferente da preconizada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Segundo a OMS é considerado criança de zero a 9 anos e 

adolescente de 10 a 19 anos. 

A violência física doméstica contra a criança e o adolescente está tipificada 

como interpessoal, intrafamiliar de natureza física conforme a tabela abaixo: 
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Figura 3. Tipologia da violência 

 

Fonte: WHO, 2004. 

 

Em relação à violência física consta no Viva-Instrutivo a seguinte definição: 

Violência física (também denominada sevícia física, maus-tratos físicos 
ou abuso físico): são atos violentos, nos quais se fez 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. Ela pode manifestar-se de várias 
formas, como tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso 
de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, 
entre outras. A violência física também ocorre no caso de ferimentos 
por arma de fogo (incluindo as situações de bala perdida) ou ferimentos 
por arma branca (BRASIL, 2016, p. 57). 

 

A ficha SINAN é dividida em blocos e possui Campo de preenchimento 

obrigatório, Campo Essencial e Campo Chave, garantindo as informações 

fundamentais para inclusão da notificação no sistema: 

• CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja 
ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação no Sinan. 

• CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, 
registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de 
indicador epidemiológico ou operacional. 

• CAMPO CHAVE é aquele que identifica o registro no sistema. 
(BRASIL, 2016, p. 29). 

 

É importante ressaltar que alguns campos não se aplicam às categorias acima 

e são complementares. 
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A ficha de notificação SINAN é extensa, com 69 campos acrescidos de campos 

de observação e cada campo tem uma orientação específica de preenchimento. A 

dificuldade de compreender o fenômeno da violência contra criança e adolescente, 

além da dificuldade de entendimento sobre o preenchimento adequado da ficha e da 

importância da notificação, podem gerar a subnotificação das situações de violência. 

Apesar das determinações legais, da obrigatoriedade e do reconhecimento do 

valor da notificação, os profissionais têm resistência em adotá-la como conduta. A 

subnotificação da violência é uma realidade no Brasil e existem obstáculos técnicos 

específicos no processo de notificar. Em geral, a notificação é influenciada por 

questões pessoais dos profissionais, pelas especificidades do caso atendido, pelas 

estruturas insuficientes dos serviços, além do entendimento de que se deve preservar 

a privacidade da vida em família (GONÇALVES; FERREIRA, 2002). 

Waldman (1998) aponta alguns aspectos que estão relacionados à 

subnotificação: a falta de conhecimento, por parte dos profissionais, dos 

procedimentos da notificação e de sua importância; a falta de adesão à notificação em 

função do tempo dispensado para preencher a ficha; a ausência de retorno com 

recomendações técnicas pertinentes; e a falta da percepção da relevância da 

notificação para desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamento. 

Delziovo et al. (2018), concluíram em seu estudo que é fundamental o 

desenvolvimento do processo de educação permanente para garantir subsídios aos 

profissionais da saúde para o preenchimento e a geração de informações consistentes 

e de qualidade. As autoras ainda reforçam a relevância do retorno aos profissionais 

acerca dos dados e das informações construídas das notificações efetivadas por eles.  

A sistematização das informações coletadas no âmbito municipal, a divulgação 

dessas informações e a efetivação de políticas públicas de enfrentamento às 

violências produzem um significado importante ao ato de notificar para os profissionais 

da saúde. Quando não existe nenhuma ação efetiva a partir das informações 

prestadas por eles, a notificação esvazia de sentido e se torna mais um dificultador na 

percepção da importância do ato de notificar. 

“A rede de serviços do SUS constitui-se num espaço privilegiado para a 

identificação, acolhimento, atendimento, notificação, cuidados e proteção de crianças 

e adolescentes em situação de violência” (BRASIL, 2010, p. 11). Por isso, 

instrumentalizar os profissionais por meio da educação permanente é fundamental 
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para garantir a atenção adequada às crianças e adolescentes em situação de violência 

e a implementação de políticas públicas de prevenção. 

Os dados da Vigilância de violência interpessoal e autoprovocada do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (Viva/SINAN) são extremamente importantes 

para proporcionar visibilidade às violências contra a criança e o adolescente. Os 

profissionais da saúde são fundamentais para produção desses dados, a partir da 

identificação e notificação das violências. São esses dados que subsidiam a 

implementação de políticas públicas, desenvolvendo ações de intervenção, prevenção, 

atenção e proteção às crianças e adolescentes em situação de violência. 

Entretanto, considerando-se a naturalização da violência física contra a criança 

e o adolescente na sociedade, os profissionais da saúde podem apresentar 

dificuldades para identificar a situação. 
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7. PREVALÊNCIA DA VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

7.1. Dados mundiais 

A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno mundial. A 

Organização Mundial da Saúde estima que 300 milhões de crianças entre 2 e 4 anos 

sofrem regularmente violência física no mundo e 40.150 crianças e adolescentes de 

0 a 17 anos morrem por ano vítimas de violência. A taxa global de homicídios para 

crianças de 0 a 17 anos foi de 1,7 por 100.000 habitantes; e a taxa para meninos de 

2,4 por 100.000 foi mais do dobro das meninas (1,1 por 100.000 habitantes) (WHO, 

2020). 

As maiores taxas de homicídio de crianças e adolescentes ocorreram na 

Região das Américas (9,3 em meninos e 2,1 em meninas), seguida pela Região 

Africana (2,7 em meninos e 1,6 em meninas). As taxas mais baixas ocorreram na 

região europeia (0,7 em meninos e 0,5 em meninas) e na região do Pacífico Ocidental 

(0,7 em meninos e 0,4 em meninas) (WHO, 2020). 

Uma meta-análise de dados recolhidos sobre crianças europeias apontou a 

taxa de 229 casos de violência física a cada 1000 crianças (SETHI et al., 2013) A 

prevalência de violência física na Europa foi de 12% para meninas e 27% para 

meninos (WHO, 2020). 

Segundo o Informes, Estudios e Investigación (2011) do Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad da Espanha, o tipo de violência mais detectada por creches 

e escolas, entre crianças de 0 a 7 anos, é a violência física. Entre as crianças, os 

meninos sofrem violência física com mais frequência do que as meninas. Quando se 

trata de adolescentes, as meninas sofrem mais que os meninos. O pai biológico é o 

responsável pelos maiores percentuais de abuso físico, seguido da mãe. O estudo 

identificou que a violência física na família diminui à medida que a idade da criança 

aumenta.  

Segundo a Harris Interactive (2017) 14% dos franceses declararam ter sido 

vítimas de abuso (físico, sexual e psicológico) na infância. 

Segundo os dados do Office for Nacional Statistics (2020) entre março de 2018 

e março de 2019, 49.570 crianças na Inglaterra e 4.810 crianças no País de Gales 

foram atendidas por suas autoridades locais devido à experiência ou risco de 

violência. Cerca de 7,3% da população tem histórico de abusos físicos na infância. Na 

Inglaterra 43 a cada 10.000 crianças e adolescentes estão sujeitas a vivenciarem a 
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situação de violência. Esse número aumentou 21% em relação ao ano anterior. No 

País de Gales a taxa é de 45 por 10.000; houve queda de 5% em relação ao ano 

anterior. Crianças e adolescentes com deficiência são mais propensos a sofrer abuso 

antes dos 16 anos do que aqueles sem deficiência. 

Seis estudos australianos e uma revisão sistemática mediram a prevalência de 

violência física contra crianças e adolescentes em amostras comunitárias. As 

estimativas de prevalência variaram de 5% a 18% (CFCA RESOURCE SHEET, 2017). 

Nos Estados Unidos, o abuso físico é mais frequente em crianças abaixo de 5 

anos (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, 2007). Em 2019, 

havia 656.251 crianças e adolescentes vítimas de violência nos Estados Unidos. 

Houve uma diminuição comparando-se aos dados dos anos anteriores. Em 2018: 

677.411; e em 2017: 673.630 (STATISTA RESEARCH DEPARTMENT, 2022). 

Entretanto, houve aumento das violências fatais contra crianças e 

adolescentes. Em 2017, 1.691 crianças e adolescentes morreram por consequência 

de violência; em 2018, foram 1.765 e em 2019, 1.825. Crianças de até 3 anos têm a 

maior prevalência de mortes. A taxa de crianças afro-americanas que morreram 

devido às situações de violência foi de 5,9 mortes por 1.000 crianças, em comparação 

com 1,9 mortes por 1.000 crianças brancas. Meninos morreram mais do que meninas 

e a agressora mais frequente foi a mãe (STATISTA RESEARCH DEPARTMENT, 

2022). 

Dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) indicam que o risco de morte é cerca de três vezes maior para crianças com 

menos de um ano de idade do que para o grupo entre 1 e 4 anos de idade. Quanto 

mais nova a criança, maior é a probabilidade de sua morte ser provocada por um 

parente próximo (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, 2007). 

O Canadian Centre for Justice Statistics, em 2015, estudou os registros de 

violência contra crianças e adolescentes no Canadá e apontou que o abuso físico na 

infância é mais comum entre os meninos do que entre as meninas e as violências 

mais severas também acontecem com maior frequência com os meninos. Esses 

registros mostram que 61% das vítimas de violência física na infância foram agredidas 

pelo pai ou padrasto. 

Conforme o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, dados do país 

apontam que meninos e meninas a primeira infância são mais vulneráveis, correm 

maior risco atos de violência e são mais frequentemente vítimas de abuso, abandono 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
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e negligência, violência física, mental e sexual (OBSERVATORIO DEL BIENESTAR 

DE LA NIÑEZ, 2013). 

 

7.2. Dados do Brasil 

O fenômeno da violência contra crianças e adolescentes no Brasil é grave e 

recorrente. Segundo os dados do DATASUS, em 2017 foram registrados 126.230 

casos de violência contra crianças e adolescentes no Brasil e 21.559 óbitos. Cerca 

de 10% das mortes ocorreram entre crianças menores de 4 anos (PLATT; 

GUEDERT; COELHO, 2020). 

Em relação ao perfil de crianças e adolescentes que sofrem violência no 

Brasil, os estudos trazem diversos recortes, se divergem e se complementam em 

vários aspectos. 

No que se refere ao sexo da vítima, a maioria dos estudos aponta a maior 

prevalência de violência contra meninas (SANTOS et al., 2020; OLIVEIRA et al., 

2021; SILVA et al., 2020; COSTA et al., 2015; SOUTO et al., 2018; AGUIAR; ROZIN; 

TONIN, 2019). Entretanto, outros estudos identificam os meninos como vítimas mais 

frequentes (NUNES; SALES, 2016; GAWRYSZEWSKI et al., 2012). 

A faixa etária apontada nos estudos, é bastante diversa. Aguiar, Rozin e 

Tonin (2019) indicam a maior prevalência de violência em crianças de 0 a 4 anos. 

Apostólico et al. (2012) concluíram que a faixa etária com maior prevalência de 

violência é de 0 a 5 anos. Já Carvalho et al. (2009), afirmam que adolescentes de 11 

a 18 anos são as vítimas mais frequentes de situações de violência. Silva et al. 

(2018) encontram em seus estudos a maior prevalência de violência na faixa etária 

de 10 a 14 anos. Portanto, não há conformidade entre os estudos em relação à faixa 

etária mais acometida por situações de violência. 

Os estudos são consonantes no que tange ao local de ocorrência da 

violência, a residência foi apontada com o local de maior prevalência (YAMAMOTO 

et al., 2022; FARIAS et al., 2016; NUNES; SALES, 2016; MARTINS et al., 2013; 

SANTOS et al., 2020). 

Os agressores mais frequentes citado nas pesquisas são mães e pais. 

Algumas pesquisas apontam a mãe como principal agressora seguido do pai. Em 

outras, o pai aparece como principal agressor, seguido da mãe (GAWRYSZEWSKI 

et al., 2012; PFEIFFER; ROSÁRIO; CAT, 2011; MARTINS; JORGE, 2009; ASSIS et 

al., 2012; NUNES; SALES, 2016; OLIVEIRA et al., 2021).  
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Em relação à cor/raça, a maior parte dos estudos usa o percentual para 

delimitar a ocorrência de situações de violência. Yamamoto et al. (2022) apontam 

que a maior parte das ocorrências de violência acontece com a população 

preta/parda (53,3%), seguida da população branca (45,6%). Assis et al. (2012) 

indicam que a maior parte da população estudada tem a cor da pele branca (41%), 

seguida da cor preta/ parda (32%). Já Silva et al. (2017) identificaram que em 65,8% 

das ocorrências as crianças eram da raça negra e em 21,7%, da raça branca. No 

entanto, Aguiar, Rozin e Tonin (2019) apresentam os dados de violência através de 

taxa por 10 mil habitantes. Esses autores apontam que a maior frequência de 

violência acontece com a raça negra (taxa de 205,5/10 mil habitantes), seguida da 

indígena (162,7/10 mil habitantes). 

É importante ressaltar que os estudos se divergem em relação à prevalência 

de raça/cor. Contudo, é fundamental que seja considerada não apenas a frequência 

dos casos, mas também os padrões étnico-demográficos e a vulnerabilidade das 

raças (OLIVEIRA et al., 2014; CERVANTES; JORNADA; TREVISOL, 2012). 

Assis et al. (2012) e Nunes e Sales (2016) apontaram um alto percentual de 

reincidência de situações de violência, 42,2% e 48,6%, respectivamente. 

A violência contra crianças e adolescentes é um grave problema de saúde 

pública e, nos casos mais graves, podem causar lesões permanentes e até matar. 

Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (2021), 103.149 

crianças e adolescentes morreram entre 2010 e 2020 vítimas de agressão. No 

entanto, poucos estudos abordam o perfil de crianças e adolescentes que morrem 

devido a situações de violência doméstica. 

O relatório: “Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e 

Adolescentes no Brasil” desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP), analisou os registros de ocorrências de violência letal contra crianças e 

adolescentes de até 19 anos de idade. Foi constatado, nessa análise, que entre 

2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma 

violenta no Brasil; em média 7 mil crianças e adolescentes por ano. As mortes 

violentas de crianças de até 4 anos aumentaram 27% de 2016 a 2020 (FBSP, 2021). 

O mesmo relatório avaliou que a violência se dá de forma diferente de acordo com a 

idade da vítima: crianças morrem, com frequência, em decorrência da violência 

doméstica, perpetrada por um agressor conhecido, enquanto adolescentes morrem, 

mais frequentemente, em decorrência da violência urbana (FBSP, 2021). 
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Os estudos certamente contribuem para a compreensão das situações de 

violência contra crianças e adolescentes e enfatizam, ainda, a gravidade dessa 

situação.  
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8. JUSTIFICATIVA 

A violência contra criança e adolescente é uma realidade no Brasil. São 

inúmeras as consequências para a saúde integral das crianças expostas a essas 

situações.  

Os dados da Vigilância de Violência Interpessoal e Autoprovocada do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (Viva/SINAN) são extremamente importantes 

para proporcionar visibilidade às violências contra a criança e o adolescente. 

Analisar os dados de violência física doméstica é bastante pertinente para o 

conhecimento epidemiológico acerca do problema. O estudo epidemiológico da 

violência física contra criança é uma estratégia útil para dar visibilidade aos casos 

notificados, caracterizar o perfil da vítima, os principais agressores, os locais de 

ocorrências, proporção de violências fatais, entre outros aspectos que contribuem com 

a sistematização, a disseminação e o uso científico, social e estratégico da 

informação, de modo a subsidiar as ações de atenção, promoção, proteção às vítimas 

e aprimoramento de políticas públicas. 

Portanto, a violência física contra crianças e adolescentes é um tema relevante 

e a caracterização da população de risco é de fundamental importância para a saúde 

pública. Nessa perspectiva, analisar os dados de violência física doméstica no Brasil 

e Regiões, a partir das notificações do Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes 

é essencial para o conhecimento epidemiológico acerca do problema assim como para 

atuação sobre ele. 

Então, considerando a naturalização e a invisibilidade da violência física 

doméstica contra crianças e adolescentes, a subnotificação e a importância da 

vigilância epidemiológica, esse estudo pretendeu responder às seguintes perguntas: 

• Qual o perfil da criança e do adolescente que sofreu violência física 

doméstica no Brasil e Regiões entre 2009 e 2019? 

• Qual o perfil da criança e do adolescente que sofreu violência física 

doméstica fatal no Brasil e Regiões entre 2009 e 2019? 
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9. OBJETIVO GERAL 

Estudar o perfil da violência física doméstica contra a criança e o adolescente 

no Brasil e Regiões, no período de 2009 a 2019. 

9.1. Objetivos específicos: 

• Descrever o perfil da criança e adolescente que sofreram violência física 

doméstica durante o período de 2009 a 2019, no Brasil e Regiões, analisando 

faixa etária, sexo e raça. 

• Identificar a prevalência, reincidência e meios de agressão da violência física 

doméstica segundo os autores da violência: pai, mãe, padrasto e madrasta. 

• Determinar o local de ocorrência e o percentual de casos que foram 

encaminhados após a identificação da violência. 

• Descrever o perfil das crianças e adolescentes que morreram devido a situações 

de violência física durante o período de 2009 a 2019, no Brasil e Regiões, 

analisando faixa etária, sexo e raça.  

• Identificar a prevalência de óbitos segundo os autores da violência (pai, mãe, 

padrasto e madrasta). 
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10. METODOLOGIA 

10.1. Tipo de Estudo 

O presente estudo caracteriza-se como estudo descritivo, epidemiológico, 

baseado em dados secundários, obtidos no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN-NET)3 e sistema TABWIN. 

Os estudos descritivos têm por objetivo determinar condições relacionadas à 

saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou as características dos indivíduos. A 

epidemiologia descritiva pode fazer uso de dados secundários e/ ou primários (LIMA-

COSTA; BARRETO, 2003).  

10.2. População Estudada 

• Crianças que sofreram violência física doméstica por parte do pai, mãe, 

madrasta e padrasto no Brasil e Regiões, nos anos de 2009 a 2019; 

• Adolescentes que sofreram violência física doméstica por parte do pai, 

mãe, madrasta e padrasto no Brasil e Regiões, nos anos de 2009 a 2019;  

10.3. Coleta de Dados 

As bases de dados secundários utilizadas na elaboração deste estudo não 

contêm dados de identificação dos indivíduos. Dessa forma, o estudo foi dispensado 

de apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa. 

As orientações do Viva-Instrutivo foram usadas como base para a coleta de 

dados, levando em consideração o que é definido como Violência Física, a faixa etária 

utilizada para definir o que é criança e o que é adolescente e campos de preenchimento 

obrigatório. Os dados foram coletados entre agosto e outubro de 2021. 

10.4. Variáveis do Estudo 

• Ano da Notificação: 

➢ De 2009 a 2019. 

 

• Região da Notificação; 

➢ Norte; 

➢ Nordeste; 

➢ Sul; 

➢ Sudeste; 

 
3 Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação — SINAN Net In: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/violebr.def 
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➢ Centro-Oeste. 

 

• Tipo de violência: 

➢ Física. 

 

• Faixa etária: 

➢ 0 a 4 anos; 

➢ 5 a 9 anos; 

➢ 10 a 14 anos; 

➢ 15 a 19 anos. 

 

• Sexo: 

➢ Feminino; 

➢ Masculino. 

 

• Raça: 

➢ Branca; 

➢ Preta; 

➢ Parda; 

➢ Amarela; 

➢ Indígena. 

 

• Autores da Violência:  

➢ Pai; 

➢ Mãe;  

➢ Padrasto; 

➢ Madrasta. 

 

• Violência de Repetição. 

 

• Encaminhamentos. 

 

• Meio de agressão. 
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• Local de Ocorrência. 

 

• Evolução do caso: 

➢ Óbito por violência. 

 

É importante ressaltar que considerando o objetivo de estudo dessa pesquisa, 

após a avaliação dos dados disponíveis no SINAN-NET e TABNET, foi feito o recorte 

considerando a violência no âmbito doméstico e foram coletados dados em que os 

agressores foram: pai, mãe, padrasto e madrasta.  

10.5. Análise 

Através do acesso ao sistema SINAN-NET e TABNET foi construído o banco 

de dados, e as análises foram processadas no programa Jamovi e Microsoft Excel. 

Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva com elaboração 

de medidas de frequência absoluta e relativa. 

Para elaboração da taxa de violência física doméstica foram utilizados os dados 

de estimativa da população de 0 a 19 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no Brasil e Regiões.   
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11. RESULTADOS 

11.1. Perfil de crianças e adolescentes que sofreram violência física doméstica 

Em todo o país, foram registradas 118.499 notificações de violência física 

doméstica contra crianças e adolescentes perpetradas por pai, mãe, padrasto e 

madrasta nos anos de 2009 a 2019. A taxa é de 187 por 100 mil habitantes.  

Conforme descrito na Tabela 1, deste total, 28,44% das ocorrências se referem 

a crianças de 0 a 4 anos de idade e 55,37% do sexo feminino. As raças branca e 

parda tiveram maior percentual de ocorrência, com 41,23% e 37,76% 

respectivamente. A maior parte da violência física foi cometida pelo pai (41,13%) 

seguido da mãe (39,84%). No que tange à região, o Sudeste e o Sul registraram os 

maiores percentuais de violência 47,31% e 25,17% respectivamente. 

 

Tabela 1. Número e proporção de violência física doméstica contra crianças e adolescentes 
segundo sexo, faixa etária raça/cor e autor da violência, 2009–2019 

Variável Categoria  N  % 

Sexo Feminino 65616 55,37 
 Masculino 52857 44,61 
 Ignorado 26 0,02 

Faixa Etária 0 a 4 anos 33705 28,44 
 5 a 9 anos 27262 23 
 10 a 14 anos 32060 27,06 
 15 a 19 anos 25239 21,3 
 Ignorado 233 0,2 

Raça/Cor Branca 48857 41,23 
 Preta 8933 7,54 

 Parda 44749 37,76 
 Indígena 1070 0,90 
 Amarela 750 0,63 
 Ignorado 14140 11,94 

Autor da violência Mãe 47216 39,84 
 Pai 48736 41,13 
 Padrasto 19347 16,33 
 Madrasta 3200 2,7 

Região Norte 7.475 6,31 

 Nordeste 14.260 12,03 

 Sudeste 56.660 47,81 

 Sul 29.821 25,17 

 Centro-Oeste 10.050 8,48 

 Ignorado 233 0,2 

Total  118499 100 

 



54 
 

Por meio dos dados da Tabela 2 pode-se identificar que na região Norte, em 

todas as faixas etárias, crianças e adolescentes do sexo feminino sofrem mais violência 

física doméstica que as do sexo masculino. O maior percentual é da faixa etária de 10 

a 14 anos, em que 76,2% da violência física doméstica é perpetrada contra meninas. 

Nas demais regiões a violência física doméstica contra meninos acontece, na 

maior parte das vezes, na infância; e contra meninas, na adolescência. 

 

 
Tabela 2. Número e proporção de violência física doméstica segundo regiões, sexo e faixa 
etária, 2009–2019 
Regiões 0 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 

N % N % N % N % 

Norte 
 

 
 

 
 

 
 

 

Feminino 982 51,9 1165 60,0 1805 76,2 942 74,2 

Masculino 911 48,1 778 40,0 563 23,8 328 28,8 

Ign/Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1893 100 1943 100 2368 100 1270 100 

Nordeste  
 

 
 

 
 

 
 

 

Feminino 2023 46,8 1223 49,9 1855 58,6 1628 55,1 

Masculino 2297 53,1 1229 50,1 1309 41,4 1326 44,9 

Ign/Branco 2 0,1 0 0 0 0 0 0 

Total 4322 100 2452 100 3164 100 2954 100 

Sudeste 
 

 
 

 
 

 
 

 

Feminino 6666 48,1 5628 46,6 9472 60,2 9372 69,0 

Masculino 7174 51,8 6445 53,4 6264 39,8 4215 31,0 

Ign/Branco 7 0,1 0 0 2 0 2 0 

Total 13847 100 12073 100 15738 100 13589 100 

Sul 
 

 
 

 
 

 
 

 

Feminino 4269 47,1 3434 45,5 4558 58,1 3280 61,9 

Masculino 4786 52,8 4116 54,5 3285 41,9 2017 38,1 

Ign/Branco 8 0,1 1 0 1 0 0 0 

Total 9063 100 7551 100 7844 100 5297 100 

Centro-Oeste         

Feminino 1644 47,4 1142 47,7 1413 59,4 1100 62,6 

Masculino 1820 52,5 1254 52,3 967 40,6 658 37,4 

Ign/Branco 1 0,1 0 0 0 0 0 0 

Total 3465 100 2396 100 2380 100 1758 100 
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De acordo com a Figura 4, meninos sofrem mais violência quando crianças e 

meninas quando adolescentes. A maior taxa de violência física doméstica se refere a 

meninas de 10 a 14 anos (248 por 100 mil habitantes). Em relação às crianças e 

adolescentes do sexo masculino a faixa etária com maior taxa de violência física é de 

0 a 4 a anos (232 por 100 mil habitantes). 

 

Figura 4. Taxa de violência física doméstica (por 100 mil habitantes) segundo faixa etária e 
sexo, 2009-2019 

 

 

No que se refere às regiões do Brasil, se considerarmos o sexo masculino, em 

todas elas a faixa etária mais acometida por situações de violência foi de 0 a 4 anos. 

Conforme a Tabela 3, a maior taxa de violência física foi no Sul (488 por 100 mil 

habitantes) e a menor no Norte (106 por 100 mil habitantes). 

As meninas de 0 a 4 anos sofrem mais violência nas regiões Nordeste, Sul e 

Centro-Oeste, se comparado com as demais faixas-etárias. No entanto, nas regiões 

Norte e Sudeste, a faixa etária de 10 a 14 anos apresenta a maior taxa de ocorrência 

(204 e 320 por 100 mil habitantes respectivamente). 
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Tabela 3. Taxa de violência física doméstica contra crianças e adolescentes (por 100 mil 
habitantes) nas Regiões do Brasil, 2009-2019 

Regiões 0 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 

Norte 

Feminino 123 137 204 108 

Masculino 106 91 64 37 

Nordeste 

Feminino 110 62 85 69 

Masculino 118 59 57 54 

Sudeste  

Feminino 250 215 320 291 

Masculino 252 223 201 126 

Sul 

Feminino 457 368 447 291 

Masculino 488 421 308 174 

Centro-Oeste     

Feminino 289 201 238 174 

Masculino 305 212 156 102 

 

A raça com maior taxa de violência física doméstica contra crianças é a indígena, 

seguida da preta. 

De acordo com a Figura 5, em relação aos meninos a taxa de violência na 

raça/cor indígena é de 203 por 100 mil habitantes e na raça/cor preta é de 197 por 100 

mil habitantes.  

Meninas indígenas apresentaram altíssima taxa de violência, 536 por 100 mil 

habitantes. A população preta do sexo feminino teve a segunda maior taxa, 261 por 

100 mil habitantes. 

A menor taxa se refere à população amarela do sexo masculino 121 por 100 mil 
habitantes. 
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Figura 5. Taxa de violência física doméstica contra crianças e adolescentes (por 100 mil 
habitantes) segundo raça/cor, 2009–2019 

 

 

 

No que tange as Regiões do Brasil, conforme a Figura 6, a população indígena 

possui as maiores taxas de violência em todas as Regiões. A maior taxa é observada 

na Região Sudeste, 844 por 100 mil habitantes. 

A segunda maior taxa foi referente à população preta nas Regiões Centro-Oeste, 

Sul e Sudeste, com taxas de 257, 401 e 334 por 100 mil habitantes, respectivamente. 

Na região Norte a segunda maior taxa se refere à população Parda: 111 por 100 

mil habitantes; e na região Nordeste não houve diferença significativa entre a 

população preta e parda, taxas de 72 e 73 por 100 mil habitantes respectivamente. 
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Figura 6. Taxa de violência física doméstica contra crianças e adolescentes (por 100 mil 
habitantes) nas Regiões do Brasil segundo raça/cor, 2009–2019 

 

11.2. Autores da violência, reincidência e meios de agressão da violência física 
doméstica  

A Figura 7 mostra a incidência de violência física doméstica contra meninas para 

cada idade de acordo com o agressor. Foi identificado que a mãe comete violência 

física com maior frequência com meninas menores de 1 ano de idade (9,09%). O pai 

agride com maior frequência adolescentes de 14 e 15 anos (8,18% e 8,19%).  

As idades mais acometidas por situações de violência física perpetradas pelo 

padrasto e madrasta são 13, 14 e 15 anos (8,95%, 8,77%, 8,38% e 7,15%, 7,36%, 

7,52%, respectivamente). 
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Figura 7. Proporção de violência física doméstica contra crianças e adolescentes do sexo 
feminino segundo idade e autor da violência, 2009–2019 

  

De acordo com a Figura 8, os meninos sofrem com maior frequência violência 

física perpetrada por pai e mãe quando possuem menos de 1 ano e 1 ano de idade 

(10,03%, 6,02% e 11,15%, 8,48%, respectivamente). Em relação ao padrasto, não 

existe diferença significativa do percentual de violência entre os 4 e 17 anos de idade. 

A idade com maior frequência de agressões por parte da madrasta é 7 anos com 

percentual de 8,02%. 

 
Figura 8. Proporção de violência física doméstica contra crianças e adolescentes do sexo 
feminino segundo idade e autor da violência, 2009–2019 
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Referente à reincidência da violência física contra crianças e adolescentes do 

sexo feminino, é possível identificar, na Figura 9, que a maior taxa de reincidência (629 

por 1000 ocorrências de violência) se refere à madrasta, na faixa etária de 5 a 9 anos. 

A segunda maior taxa é de 620 por 1000 ocorrências, na faixa etária de 10 a 14 anos, 

sendo o agressor o padrasto. 

A mãe foi a que menos reincidiu nas faixas etárias de 5 a 9 anos (292 por 1000 

ocorrências de violência), de 10 a 14 anos (553 por 1000 ocorrências de violência), e 

de 15 a 19 anos (514 por 1000 ocorrências de violência). 

 

Figura 9. Taxa de Reincidência por 1000 ocorrências de violência física doméstica contra 
crianças e adolescentes do sexo feminino segundo autor de violência e faixa etária, 2009–2019 

 

 

 

De acordo com a Figura 10, nas faixas etárias de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos o 

autor de violência que mais reincidiu foi o padrasto, 438 e 576 por 1000 ocorrências de 

violência respectivamente.  

Na faixa etária de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos foi identificado que quem mais 

reincidiu foi a madrasta. As taxas foram de 616 e 429 por 1000 ocorrências de violência 

respectivamente. 

A mãe foi quem menos reincidiu em todas as faixas etárias. 

 

Figura 10. Taxa de Reincidência por 1000 ocorrências de violência física doméstica contra 
crianças e adolescentes do sexo masculino, segundo autor de violência e faixa etária, 2009–
2019 
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A violência física pode acontecer de diversas formas. Os dados apontam que o 

meio de agressão física mais utilizado é a Força Corporal/Espancamento. A Tabela 4 

indica que a madrasta comete esse tipo de agressão em 39,3% dos casos; o padrasto 

em 38,1%; o pai em 36,4%; e a mãe em 32,5%.  

A ameaça é comumente utilizada associada a agressões físicas. Esse meio de 

agressão foi o segundo mais utilizado pelo padrasto (14,3% dos casos), pela madrasta 

(9,8%) e pelo pai (8,9%). 

O meio de agressão menos utilizado pela mãe e pela madrasta foi arma de fogo, 

0,9% e 0,4% respectivamente e pelo pai e pelo padrasto foi envenenamento, 0,7% e 

0,2% respectivamente.  
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Tabela 4. Número e proporção dos meios de agressão segundo autor de violência, 2009–2019 

 

11.3. Local de ocorrência e encaminhamentos das situações de violência  

A tabela 5 indica que a violência física doméstica ocorre 81,1% das vezes na 

residência. A Via Pública foi o segundo local de ocorrência mais notificado, sendo 7% 

das notificações. 

 
Tabela 5. Número e proporção do Local de Ocorrência de violência física doméstica contra 
crianças e adolescentes, 2009–2019 

 

Meio de Agressão 
Pai Mãe Padrasto Madrasta 

N % N % N % N % 

Força Corporal/Espancamento 31763 36,4 28849 32,5 14553 38,1 2567 39,3 

Enforcamento 1341 1,5 1175 1,3 740 1,9 115 1,8 

Objeto Contundente 3018 3,5 3232 3,6 1240 3,2 265 4,0 

Objeto Perfuro Cortante 2322 2,7 2471 2,8 1236 3,2 142 2,2 

Substância/Objeto quente 1164 1,3 2381 2,7 304 0,8 100 1,5 

Envenenamento 633 0,7 1175 1,3 82 0,2 32 0,5 

Arma de fogo  722 0,8 761 0,9 191 0,5 24 0,4 

Ameaça 7775 8,9 6481 7,3 5440 14,3 643 9,8 

Outra Agressão 6007 6,9 8468 9,6 1351 3,6 207 3,2 

Ign/Branco 32530 37,3 33657 38,0 13090 34,2 2434 37,3 

Total 87275 100 88650 100 38227 100 6529 100 

Local de Ocorrência N % 

Ign/Branco 6181 5,3 

Residência 94845 81,1 

Habitação Coletiva 1066 0,9 

Escola 907 0,8 

Local de pratica esportiva 197 0,2 

Bar ou Similar 523 0,4 

Via pública 8200 7,0 

Comércio/Serviços 696 0,6 

Indústrias/construção 88 0,1 

Outros 4180 3,6 

Total 116883 100 
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De acordo com a Tabela 6, apenas 58,6% dos encaminhamentos de violência 

física perpetrada pela mãe são comunicados ao Conselho Tutelar. No caso de violência 

física perpetrada pelo pai 36,8% dos casos são encaminhados; 36,2% dos casos 

cometidos pela madrasta e 21,1% pelo padrasto.  

Em relação ao encaminhamento à saúde os dados indicam poucos envios 

quando a mãe é a agressora, apenas 4,7%; diferente da violência perpetrada por pai, 

padrasto e madrasta que foram registrados encaminhamentos à saúde em 35,4%, 

31,5% e 29,7%, respectivamente. 

Outro importante dado se refere ao encaminhamento a outras delegacias. Ele 

ocorreu em 14,4% das notificações em que o padrasto era o agressor. Um índice alto 

se comparado à violência perpetrada pelo pai, por exemplo, em apenas 7,3% foram 

encaminhadas. 

O índice de encaminhamento para a Assistência Social para todos os autores 

foi baixo, considerando a importância do trabalho da Proteção Social Especial nos 

casos de violência contra crianças e adolescentes. Os percentuais de 

encaminhamento foram: 20,6%, 18,2%, 13,6%, 12,2%, em relação aos autores de 

violência: padrasto, mãe, madrasta e pai, respectivamente. 

 
Tabela 6. Número e proporção de violência física doméstica contra crianças e adolescentes 
segundo encaminhamentos para Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, 2009–2019 

Encaminhamento 

Pai Mãe Padrasto Madrasta 

N % N % N % N % 

Rede Saúde 25507 35,4 2452 4,7 6235 29,7 1623 31,5 

Conselho Tutelar 26520 36,8 30211 58,6 4422 21,1 1868 36,2 

Assistência Social 8805 12,2 9368 18,2 4320 20,6 702 13,6 

Delegacia da Criança 604 0,8 689 1,3 376 1,8 71 1,4 

Delegacia da Mulher 1320 1,8 562 1,1 738 3,5 84 1,6 

Outras Delegacias 5260 7,3 3460 6,7 3030 14,4 421 8,2 

Ministério Público 1020 1,4 1254 2,4 511 2,4 101 2,0 

Justiça da Infância e Juventude 785 1,1 839 1,6 465 2,2 86 1,7 

Defensoria Pública 365 0,5 312 0,6 185 0,8 36 0,7 

Rede Educação 1888 2,6 2374 4,6 693 3,3 146 2,8 

Centro de Referência Direitos 
Humanos 

86 0,1 81 0,2 44 0,2 16 0,3 

Total 72160 100 51521 100 20975 100 5154 100 
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11.4. Perfil de crianças e adolescentes que sofreram violência física doméstica 
fatal 

Entre os anos de 2009 e 2019 foram registrados 368 óbitos no país em 

decorrência de violência física doméstica. Isso corresponde a uma taxa de 4 por 1 

milhão de habitantes. 

Os dados da Tabela 7 evidenciam que 65,49% das ocorrências se referem a 

crianças de 0 a 4 anos de idade e 63,31% do sexo masculino. As raças branca e parda 

tiveram maior percentual de ocorrência, com 35,32% e 43,76% respectivamente. Em 

relação ao autor da violência, a mãe aparece com maior percentual de violência física 

fatal (45,11%), seguida do pai (38,32%). No que se refere à região de ocorrência, o 

Sudeste e Nordeste registraram os maiores percentuais de violência: 32,61% e 

25,00%, respectivamente. 

 

Tabela 7. Número e proporção de óbito por violência física doméstica contra crianças e 
adolescentes segundo sexo, faixa etária raça/cor e autor da violência, 2009–2019 

Variável Categoria  N  % 

Sexo Feminino 134 36,41 
 Masculino 233 63,31 

 Ignorado 1 0,28 

Faixa Etária 0 a 4 anos 241 65,49 
 5 a 9 anos 34 9,24 
 10 a 14 anos 42 11,41 
 15 a 19 anos 50 13,58 

 Ignorado 1 0,28 

Raça/Cor Branca 130 35,32 
 Preta 16 4,34 

 Parda 161 43,76 
 Indígena 10 2,72 
 Amarela 3 0,82 
 Ignorado 48 13,04 

Autor da violência Mãe 166 45,11 
 Pai 141 38,32 
 Padrasto 54 14,67 
 Madrasta 7 1,90 

Região Norte 27 7,33 

 Nordeste 92 25,00 

 Sudeste 120 32,61 

 Sul 85 23,10 

 Centro-Oeste 44 11,96 

Total  368 100 
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Ao analisar os óbitos nas Regiões é possível identificar, conforme a Tabela 8, 

que os meninos sofreram violência fatal com maior frequência que as meninas, em 

todas as faixas etárias, nas regiões Norte e Sudeste. Nas Regiões Centro-Oeste, Sul 

e Nordeste meninas sofreram mais violência fatal na faixa etária de 10 a 14 anos. 

Especificamente na região Sul meninas e meninos sofreram o mesmo 

percentual de violência fatal na faixa-etária de 15 a 19 anos (50,00%). 

 

Tabela 8. Número e proporção de óbitos por violência física doméstica segundo regiões, sexo 
e faixa etária, 2009–2019 

Regiões 0 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 

N % N % N % N % 

Norte 
 

 
 

 
 

 
 

 

Feminino 2 14,29 0 0 1 25,00 1 14,29 

Masculino 12 85,71 2 100 3 75,00 6 85,71 

Ign/Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14 100 2 100 4 100 7 100 

Nordeste          

Feminino 22 39,29 1 12,50 5 62,50 6 30,00 

Masculino 34 60,71 7 87,50 3 37,50 14 70,00 

Ign/Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 56 100 8 100 8 100 20 100 

Sudeste         

Feminino 36 41,86 2 16,67 4 36,36 4 36,36 

Masculino 50 58,14 10 83,33 7 63,64 7 63,64 

Ign/Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 86 100 12 100 11 100 11 100 

Sul         

Feminino 19 35,19 1 12,50 8 53,33 4 50,00 

Masculino 35 65,81 7 87,50 6 40,00 4 50,00 

Ign/Branco 0 0 0 0 1 6,67 0 0 

Total 54 100 8 100 15 100 8 100 

Centro-Oeste         

Feminino 14 45,16 1 25,00 4 80,00 1 25,00 

Masculino 17 54,84 3 75,00 1 20,00 3 75,00 

Ign/Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 31 100 4 100 5 100 4 100 
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É possível identificar, na Figura 11, que meninos sofrem mais violência fatal nas 

faixas etárias de 0 a 4 anos (taxa de 20 por 1 milhão pessoas), de 5 a 9 anos (4 por 1 

milhão de pessoas) e de 15 a 19 anos (4 por 1 milhão de pessoas). 

Na faixa etária de 10 a 14 anos meninas e meninos apresentam a mesma taxa 

de óbito (3 por 1 milhão de pessoas). 

Meninas e meninos apresentam a maior taxa de óbito na faixa etária de 0 a 4 

anos. (20 e 13 por 1 milhão de pessoas, respectivamente). 

 

Figura 11. Taxa óbito (por 1 milhão de pessoas) por violência física doméstica segundo faixa 
etária e sexo, 2009-2019 

 

 

A Tabela 9 evidencia que, para todas as Regiões do Brasil, a faixa etária que 

apresenta maiores taxas de óbito por violência física doméstica é de 0 a 4 anos, para 

meninas e meninos. 

Norte e Sudeste apresentam, em todas as faixas etárias, maiores taxas de óbito 

para meninos. 

Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste a taxa de óbito de meninas de 10 a 14 

anos (2 e 7 por 1 milhão de pessoas, respectivamente) é maior do que de meninos (1 

e 2 por 1 milhão de pessoas, respectivamente). 

No Sul a taxa de óbito de meninas de 15 a 19 anos está acima da taxa dos 

meninos na mesma faixa etária (4 e 3 por 1 milhão de pessoas, respectivamente). 
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Tabela 9. Taxa de óbitos (por 1 milhão de pessoas) por violência física doméstica contra 
crianças e adolescentes nas Regiões do Brasil, 2009-2019 

 

A raça com maior taxa de óbito por violência física doméstica (Figura 12) é a 

indígena para meninos e meninas (41 e 16 por 1 milhão de pessoas, respectivamente), 

embora a taxa referente aos meninos seja bem mais alta. 

Em relação aos meninos a segunda maior taxa de óbito se refere à população 

parda (7 por 1 milhão de pessoas). 

No que tange às meninas, a segunda maior taxa de óbito é da população 

amarela (6 por 1 milhão de pessoas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiões 0 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 

Norte 

Feminino 3 0 1 1 

Masculino 14 2 3 7 

Nordeste 

Feminino 11 1 2 2 

Masculino 16 3 1 5 

Sudeste     

Feminino 13 1 1 1 

Masculino 17 3 2 2 

Sul     

Feminino 20 1 6 4 

Masculino 36 7 8 3 

Centro-Oeste    

Feminino 24 2 7 2 

Masculino 28 5 2 5 
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Figura 12. Taxa de óbitos (1 milhão de habitantes) por violência física doméstica, segundo 
raça, 2009–2019 

 

 

De acordo com a Tabela 13, a maior taxa de óbito por violência física doméstica 

é identificada na região Norte, na população indígena (49 por 1 milhão de pessoas).  

Na Região Sul, as populações amarela e preta apresentam as maiores taxas de 

óbito (42 e 13 por 1 milhão de pessoas, respectivamente). 

A população indígena teve a maior taxa de óbito também na região Centro-Oeste 

(14 por 1 milhão de pessoas). 

Na Região Sudeste, as populações parda e preta tiveram as maiores taxas de 

óbito (6 e 5 por 1 milhão de pessoas) e na Região Nordeste a população parda e 

amarela apresentaram a mesma taxa de óbito (4 por 1 milhão de pessoas). 
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Figura 13. Taxa de óbitos (1 milhão de habitantes) por violência física doméstica, segundo raça 
e Região, 2009–2019 

 

 

11.5. Prevalência de óbitos segundo os autores da violência 

A Figura 14 evidencia que os autores mais frequentes de violência fatal contra 

meninas são pai e mãe. A responsável pelo maior percentual de violência fatal nas 

faixas etárias de 0 a 4 anos e 5 a 9 anos foi a mãe (30,47% e 2,34%, respectivamente). 

Já nas faixas etárias e 10 a 14 anos e 15 a 19 anos o pai cometeu o maior percentual 

de violência fatal (7,81% e 6,25%, respectivamente). 

 

Figura 14. Percentual de óbitos de meninas por violência física doméstica, segundo o autor de 
violência, 2009–2019 
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No que tange a mortalidade por violência física doméstica de meninos, a Figura 

15 aponta que nas faixas etárias de 0 a 4 anos e 15 a 19 anos a mãe apresentou o 

maior percentual de violência física fatal (30,22% e 7,56%, respectivamente). Na faixa 

etária de 5 a 9 anos o pai apresenta o maior percentual (5,78%). Pai e mãe 

apresentaram o mesmo percentual como autores de violência na faixa etária de 10 a 

14 anos (3,56%). 

 

Figura 15. Percentual de óbitos de meninos por violência física doméstica, segundo o autor de 
violência, 2009–2019 
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12. DISCUSSÃO 

12.1. Perfil de crianças e adolescentes que sofreram violência física doméstica 

no Brasil e Regiões 

A violência física doméstica contra crianças e adolescentes é uma realidade 

em muitos lares brasileiros, gerando consequências, agravos e impactos à Saúde 

Pública. A naturalização dos castigos físicos e a compreensão de que esse método 

faz parte do processo educacional dificultam o enfrentamento desse fenômeno. Os 

achados desse estudo são extremamente importantes para a compreensão do perfil 

da população afetada e conhecimento científico sobre a violência física contra 

crianças e adolescentes. 

O presente estudo identificou que o maior percentual de violência física 

doméstica acomete as meninas. No entanto, quando o comparativo é apresentado 

através de taxa por 100 mil habitantes e discriminado pela faixa etária de ocorrência, 

é possível identificar que meninos sofrem mais violência durante a infância, enquanto 

meninas sofrem mais violência durante a adolescência. É importante ressaltar que a 

taxa de violência contra meninas na adolescência foi bem maior do que a dos meninos 

na mesma faixa etária. 

Os estudos são bastantes diferenciados em relação ao sexo de crianças e 

adolescentes em situação de violência. Muitos apontam a maior prevalência de 

violência contra o sexo feminino (SANTOS et al., 2020; OLIVEIRA et al., 2021; SILVA 

et al., 2020; COSTA et al., 2015; SOUTO et al., 2018; AGUIAR; ROZIN; TONIN, 2019), 

enquanto outros identificam os meninos como vítimas mais frequentes (NUNES; 

SALES, 2016; GAWRYSZEWSKI et al., 2012). 

Guimarães (2006) e a pesquisa: Informes Estudios e Investigación (2011) 

apontaram conclusões semelhantes ao presente estudo, afirmando que meninas 

sofrem mais violência na adolescência e os meninos sofrem mais violência na 

infância.  

Alguns autores afirmam que a capacidade de defesa dos meninos, baseada em 

sua maior força física, pode explicar por que, conforme eles vão crescendo, diminui a 

ocorrência de violência física (MARTINS; JORGE, 2009; PINTO JUNIOR et al., 2012; 

PINTO JUNIOR; BORGES; GONÇALVES, 2015). 

Em relação às meninas adolescentes, a prevalência em situações de 

vitimização doméstica é, geralmente, explicada pelos fatores culturais (principalmente 
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as desigualdades de gênero) que historicamente impõem a esse sexo situações de 

violência (MARTINS; JORGE, 2009; PINTO JUNIOR et al., 2012; PINTO JUNIOR; 

BORGES; GONÇALVES, 2015). A violência de gênero é um tipo de dominação e 

opressão estruturalmente construído nas relações sociais, reproduzido 

cotidianamente e subjetivamente, atravessando classes sociais, raças, etnias e faixas 

etárias (MINAYO, 2006). 

Gomes et al. (2013) apontam que em virtude dos modelos culturais brasileiros 

a violência afeta com maior frequência mulheres em idade reprodutiva, fato este que 

poderia despertar nos homens práticas autoritárias violentas e inseguranças. 

O presente estudo também analisou a variável sexo nos dados referentes às 

Regiões do Brasil. No que se refere às Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste foram 

identificados os mesmos resultados: meninos sofrem mais violência na infância e 

meninas, na adolescência. No Nordeste, a taxa de violência contra meninos na faixa 

etária de 0 a 4 anos é maior e nas demais faixas etárias as meninas apresentam a 

maior taxa. Na Região Norte, a taxa de violência é maior para meninas de todas as 

faixas etárias.  

No que tange a Região Nordeste, Guimarães e Vilella (2011) e Almeida, Souza 

e Souza (2017), encontraram a maior incidência de violência em meninas de todas as 

idades. O presente estudo se diferencia no achado referente à faixa etária de 0 a 4 

anos, em que os meninos apresentaram a maior taxa de ocorrência de violência. 

Um estudo feito na Região Norte apontou que o principal tipo de violência 

sofrida por mulheres de 11 a 20 anos é a física e os agressores mais identificados são 

familiares (GOMES et al., 2014). 

Oliveira et al. (2020) fizeram um estudo em Manaus, com dados de 2009 a 

2016, e apontaram que meninas sofrem agressões físicas mais frequentes que 

meninos. 

Os estudos de Gomes et al. (2014) e Oliveira et al. (2020) corroboram o achado 

no presente estudo, indicando a maior frequência de violência física em meninas na 

Região Norte. 

Em relação às maiores taxas de violência física contra meninas nas Regiões 

Norte e Nordeste, os significados da imagem social do feminino estão arraigados nas 

relações de violência, determinando subalternidade também na vida de crianças, cuja 

identificação como meninas pode colocá-las em um lugar social de inferioridade. A 

constatação é que meninas são vítimas de atos nocivos à sua integralidade física e 
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mental apenas pelo fato de pertencerem ao sexo feminino (GUIMARÃES, 2006; 

FONSECA et al., 2012). 

O maior percentual de ocorrência de violência foi identificado na faixa etária 

compreendia entre 0 e 4 anos. No entanto, as taxas (por 100 mil habitantes) separadas 

por sexo, evidenciam que a maior ocorrência de violência para meninos é na faixa 

etária de 0 a 4 anos e para meninas, de 10 a 14 anos. 

Esse resultado se repete nas Regiões Norte e Sudeste. Entretanto, nas 

Regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste a faixa etária que apresenta as maiores taxas 

de ocorrência de violência é de 0 a 4 anos de idade para ambos os sexos. 

Aguiar, Rozin e Tonin (2019) indicam a maior prevalência de violência em 

crianças de 0 a 4 anos e Apostólico et al. (2012) apontam que a faixa etária com maior 

prevalência de violência é de 0 a 5 anos. Enquanto Silva et al. (2018) e Oliveira et al 

(2021) encontram em seus estudos a maior prevalência de violência na faixa etária de 

10 a 14 anos.  

Embora não haja conformidade entre os estudos em relação à faixa etária mais 

acometida por situações de violência física doméstica, esses autores apontam dados 

semelhantes aos encontrados no presente estudo. 

Em relação especificamente às crianças pequenas, é importante ressaltar que 

a faixa etária de zero a três anos é considerada a fase da primeira infância, sendo 

fundamental para a formação de diversos aspectos do desenvolvimento humano. 

Portanto, a criança nessa fase, ao ser exposta à violência, tem um importante impacto 

no desenvolvimento, podendo acarretar diversos agravos em sua vida (PORTUGAL, 

2009). 

Crianças até os 4 anos de idade estão desenvolvendo a comunicação oral. 

Quando as pessoas se deparam com crianças que não falam, a interação pode não 

ocorrer e, com isso, a comunicação não se efetiva (DELIBERATO, 2017). Assim 

sendo, os profissionais da saúde devem estar atentos aos sinais de violência física 

para a situação ser identificada e a criança protegida, evitando agravos e, como última 

consequência, o óbito da criança. 

O contato dos profissionais da saúde com crianças, adolescentes e suas 

famílias são oportunos e criam condições favoráveis para se observar a existência de 

sinais e sintomas que possam ser resultantes de uma situação de violência. Especial 

atenção deve ser dada aos casos de bebês e crianças muito pequenas, abaixo de 4 

anos (BRASIL, 2010). 
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Em relação à maior taxa de violência física contra meninas de 10 a 14 anos, 

encontrada no Brasil e nas Regiões Norte e Sudeste, coincidentemente, alguns 

autores apontam que nessa mesma faixa etária ocorre violência sexual com maior 

frequência contra adolescentes do sexo feminino (JUSTINO et al., 2011; DELZIOVO 

et al., 2017; SENA; SILVA; FALBO NETO, 2018; PEREIRA et al., 2020). Corroborando 

esses dados, Inoue e Ristum (2008) apontaram que cerca de 30% da violência sexual 

tem presença de coerção através do uso da força física. As autoras indicam a 

necessidade de estudar a violência sexual contextualizada com outras formas de 

violência. 

Considerando esses dados, existe uma hipótese de um alto percentual de 

violência física contra adolescentes do sexo feminino de 10 a 14 anos estar 

relacionada à ocorrência de violência sexual. No entanto, outros estudos são 

necessários para compreender possíveis relações entre a violência física e sexual 

contra meninas nessa faixa etária. 

A questão racial também é fundamental para a discussão de violência contra 

crianças e adolescentes. O presente estudo identificou que a maior frequência de 

violência física se refere a raça/cor branca seguida da parda. No entanto, a ocorrência 

comparada através de taxa (100 mil habitantes), permite identificar que as maiores 

taxas se referem a raça/cor indígena seguida da preta. Meninas apresentam maiores 

taxas que meninos em todas as raças/cores.  

Nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste as maiores taxas também se referem 

às populações indígena e preta. Nas regiões Norte e Nordeste as maiores taxas de 

referem às populações indígena e parda. É importante ressaltar que a região Sudeste 

apresentou uma taxa altíssima de violência física contra crianças e adolescentes 

indígenas. 

Segundo o preconizado pelo inciso IV do parágrafo único do Estatuto da 

Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010):  

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se: IV - 
População negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas 
e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam 
autodefinição análoga. 

 

Portanto, pode-se afirmar que em todos as regiões do Brasil as maiores taxas 

se referem à população indígena e à população negra. 
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Dados semelhantes aos aqui constantes foram trazidos por Aguiar, Rozin e 

Tonin (2019), que apontaram que as maiores taxas de violência (10 mil habitantes) se 

referem à raça negra seguida da indígena. Minayo, Pinto e Silva (2022) também 

afirmaram que a maior frequência de violência ocorre em indivíduos de raça/cor negra 

ou indígena. 

As violações de direito tendem a seguir um padrão étnico, sendo as populações 

negra (preta e parda) e indígena as mais vulneráveis para ocorrência de violência 

(ALMEIDA; SOUZA; SOUZA, 2017; RATES et al., 2015). 

Oliveira et al. (2014) e Cervantes, Jornada e Trevisol (2012) apontam a 

importância de considerar não somente a frequência dos casos, mas os padrões 

étnico-demográficos para estudar a ocorrência de violência entre raças/cores. 

Em relação especificamente à ocorrência de violência contra crianças e 

adolescentes indígenas, não foi encontrado nenhum estudo que aborda a violência 

física intrafamiliar com essas populações.  

Borges, Silva e Koifman (2020) apontam a fragilidade da implantação da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, evidenciada pelos piores 

indicadores de saúde, iniquidades de acesso, estratégias ineficazes de participação 

indígena, elevada descontinuidade das ações de saúde, ingerência financeira e 

dificuldades administrativas, entre outros fatores que precisam ser superados para 

ocorrer efetiva melhoria nas condições de saúde dos povos indígenas brasileiros.  

Contribuindo com o que foi dito sobre a fragilidade da atenção à saúde 

indígena, Sousa, Moura e Mai (2012) afirmam que a atenção específica aos indígenas 

necessita de ações socioculturalmente adaptadas nos diversos níveis de 

complexidade da assistência à saúde; os profissionais envolvidos, em geral, não 

compreendem, na prática de seu cotidiano de trabalho, o conceito implicado nessa 

atenção.  

A violência física doméstica contra crianças e adolescentes é uma questão de 

saúde pública. No entanto, a violência contra a criança não é abordada na Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A atenção à saúde para essa 

população já é bastante frágil e a violência, uma das pautas necessárias na discussão 

de saúde, nem sequer é abordada na política existente. Então, considerando a 

fragilidade da atenção à saúde a essa população, a falta de discussão sobre a 

violência contra a criança e a taxa de ocorrência de violência física contra esses 

indivíduos, evidenciada na presente pesquisa, pode-se afirmar que crianças e 
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adolescentes indígenas são altamente vulneráveis à violência física; e, possivelmente, 

os cuidados necessários e a proteção prevista em legislação não são ofertados. 

Oliveira (2016) estudou a ocorrência de violência sexual nas populações 

indígenas. O autor afirma que existe a carência do atendimento e da compreensão 

das realidades das crianças indígenas, seus direitos e as situações de violência que 

as afetam. Portanto, há a necessidade da educação continuada, abordando formas 

de violência contra crianças no contexto indígena, considerando as especificidades 

étnicas para garantir a identificação e atuação adequadas dos profissionais da rede 

de proteção. Além disso, o autor também aponta a demanda de pesquisas para 

aprofundamento e maior conhecimento sobre a ocorrência de violência nas 

populações indígenas. 

É fundamental que seja garantida a atenção à saúde da população indígena 

assegurando a equidade e a humanização no atendimento, na esperança de reduzir 

as desigualdades existentes entre os indicadores de saúde da população indígena e 

os da população geral do país (GUIMARÃES, 2011). 

No que se refere a violência física doméstica contra a população negra, além 

de não haver políticas que permitam enfrentar as causas raciais da violência, a esfera 

pública vem falhando no seu papel de garantir o cumprimento da lei. Constata-se, 

então, que a violência deve ser enfrentada a partir de uma concepção que contemple 

o combate ao racismo, além de outras formas de intolerância, através da rede 

educacional, pelos meios de comunicação de massa, entre outras ações das demais 

políticas públicas que propaguem a noção de direitos humanos (NORONHA et al., 

1999). 

A Portaria GM/MS nº 992/2009 do Ministério da Saúde reconhece o racismo 

como determinante social das condições de saúde, que coloca a população negra em 

condições de vulnerabilidade. Um dos objetivos específicos da referida portaria é 

identificar, combater e prevenir situações de abuso, exploração e violência. 

Pobres e negros estão mais suscetíveis à violação de direitos. A precariedade 

de condições materiais nas populações mais vulneráveis socioeconomicamente 

produz violência e exclusão. Crianças negras são invisibilizadas, são tratadas de 

forma diferente, silenciando as violações de direitos. Muitas situações de violência 

contra crianças negras não são encaminhadas ao Conselho Tutelar, e quando são, o 

órgão apresenta dificuldade em garantir os direitos, as ações são menos eficazes e 

mais revitimizantes em decorrência do racismo estrutural. Esses aspectos apontam o 
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fracasso do Conselho Tutelar em combater as violências e garantir os direitos de 

crianças e adolescentes negros (LOPES, 2014). 

Lopes (2014) ainda ressalta que a violência contra essa população, muitas 

vezes, é invisibilizada por se acreditar que crianças e adolescentes negros já estão 

“acostumados” a vivenciarem certos tipos de situações e privações no contexto 

familiar. 

Quando características biológicas, como a quantidade de melanina do 

indivíduo, se torna justificativa de desigualdades e comportamentos, esse tipo de 

percepção constrói um ideário racista. Dessa forma, o racismo se presentifica em 

todos os espaços e relações. Essas ideias impedem possibilidades de existência, 

construindo a ideia de subalternidade e fixando destinos preestabelecidos para as 

crianças e adolescentes negros (SANTIAGO, 2020). 

É fundamental que seja garantida a equidade no que tange à efetivação dos 

direitos de crianças e adolescentes e desenvolvimento de ações e estratégias de 

identificação, abordagem, combate e prevenção ao racismo institucional nos 

processos de formação e educação permanente de profissionais e implementação de 

ações afirmativas para alcançar a equidade em saúde e promover a igualdade racial 

(BRASIL, 2017). 

 

12.2. Autores da violência, reincidência e meios de agressão da violência física 

doméstica  

Os achados desse estudo apontam mãe e pai como os autores mais frequentes 

de violência física contra crianças e adolescentes. O sentimento de pleno poder dos 

pais sobre a criança é socialmente construído a partir de exigências, padrões e 

permissões, legitimando tudo o que estes fazem, como se fosse oriundo de uma 

preocupação primária com o cuidado da prole. Além da aceitação da ideia de 

propriedade da criança pelos pais, a compreensão do castigo físico como recurso 

pedagógico, produz a aceitação da violência física como possível conduta por parte 

dos pais. Este padrão cultural contrapõe-se à ideia de reconhecimento da criança 

como um indivíduo, com suas vontades próprias e seu direito ao exercício da 

cidadania (RICAS; DONOSO; GRESTA, 2006; DESLANDES, 1994). 

Os resultados da pesquisa de Malta et al., 2017, apontaram que a idade em 

que as crianças sofrem violência depende do autor da agressão, sendo que os 
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agressores mais frequentes são pai e mãe, os quais praticam violência contra crianças 

de 0 a 1 ano e 2 a 5 anos. 

Nunes e Sales (2016) apontaram em seu estudo que a mãe é a autora de 

violência mais recorrente entre as vítimas até 5 anos devido ser, na maior parte das 

vezes, a responsável principal pelos cuidados com as crianças. 

No presente estudo foi identificado que a mãe agride com mais frequência 

crianças de até 1 ano de idade, independente do sexo. Já o pai agride meninos de até 

1 ano de idade com maior frequência, e meninas de 14 e 15 anos. 

O padrasto e a madrasta cometem violência física contra meninas de 13, 14 e 

15 anos mais frequentemente. Em relação aos meninos, a idade com maior percentual 

de agressão por parte da madrasta é 7 anos. O padrasto apresentou percentuais de 

agressão próximos entre as idades de 4 a 17 anos. 

Nos primeiros anos de vida, quando a criança ainda é extremamente 

dependente do cuidado do outro, a sobrecarga e estresse do cuidador é ainda maior 

se a rede de apoio foi inexistente ou incipiente, isso pode explicar  as agressões a 

crianças até 1 ano de idade perpetradas pela mãe. Rapoport e Piccinini (2011) 

desenvolveram um estudo com mães de bebês de até 12 meses e concluíram que 

elas apresentavam intensos sentimentos evidenciando desespero, cansaço, medo e 

falta de paciência.  

A fase da vida da mulher de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de 

transtornos psiquiátricos é o puerpério. Dentre os transtornos mais diagnosticados 

estão: disforia puerperal, depressão pós-parto e psicose puerperal (CANTILINO et al., 

2009). 

A rede de apoio social, nesse sentido, pode se constituir em um importante 

auxílio. É de fundamental importância que políticas públicas sejam implementadas 

para que as mães tenham o suporte e cuidado necessários, considerando visitas 

periódicas de profissionais capacitados disponíveis para ouvir e atender às demandas 

das mães e das crianças (RAPOPORT; PICCININI, 2006). 

Os fatores que produzem mães como autoras de violência física contra 

crianças, sobretudo na primeira infância, precisam ser mais bem estudados e 

aprofundados. No entanto, fica evidente a importância do olhar da saúde para a 

mulher que é mãe, inclusive para a prevenção das situações de violência contra a 

criança. Desde o pré-natal é possível prevenir a violência contra a criança e o 



79 
 

adolescente. Quanto mais cedo se inicia a prevenção, maiores são as chances de 

proteger os membros da família das situações de violência (BRASIL, 2010). 

O vínculo afetivo entre a criança e o autor da agressão é um dos fatores 

determinantes da consequência da violência para a criança e o adolescente. A 

violência parental se apresenta como uma das questões mais graves, considerando- 

se as sequelas resultantes na vida das pessoas envolvidas (BALUTA; MOREIRA, 

2019; BRASIL, 2010). 

O desenvolvimento do cuidado com a criança é bastante diferente para homens 

e mulheres. A maternagem é algo lentamente construído e aprendido através do 

brincar na infância e das referências femininas que ocupam o lugar de cuidado. 

Enquanto a maternagem é gradativamente incorporada em práticas familiares, a 

paternagem não passa por esse processo. A paternagem é aprendida pelos homens 

nas práticas cotidianas para as quais eles não foram incentivados ou ensinados 

(ABADE; ROMANELLI, 2018). Assim, a sociedade espera que homens não cuidem 

adequadamente dos filhos e que expressem algum tipo de agressividade com as 

crianças. 

Segundo Freitas et al. (2009) o homem entende seu papel de pai como 

provedor material e moral da família, contrapondo-se à necessidade de proximidade 

física e afetiva dos filhos. A necessidade de prover financeiramente é importante para 

sobrevivência, mas não se sobrepõe às necessidades afetivas. Para avançar na 

superação do modelo de paternidade hegemônico é fundamental a implementação de 

políticas públicas direcionadas a inserir os pais no contexto dos cuidados e das 

experiências mais afetivas (FREITAS et al., 2009). 

Em relação ao pai, foi observado que as agressões mais frequentes têm 

diferença de idade, a depender do sexo da criança. Segundo os dados da presente 

pesquisa, meninos são agredidos com mais frequência pelo pai, quando têm até um 

ano de idade. O nascimento de um bebê leva a família viver uma situação de crise, 

marcada por grandes desejos e expectativas. Esse período é caracterizado pelo 

aumento das responsabilidades, pela privação de sono e pela sobrecarga de 

demanda do bebê. Os homens podem expressar preocupação quanto à diminuição 

da atenção da parceira. Essa crise advinda do nascimento do bebê está pautada nos 

valores norteados por um tipo ideal de masculinidade, baseado na assimetria das 

relações de gênero. Essas relações assimétricas podem favorecer a ocorrência de 
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violência contra a criança e contra a mulher (OLIVEIRA; BRITO, 2009; LOWDERMILK; 

PERRY; BOBAK, 2002). 

Fatores que podem estar associados à maior frequência de agressão contra 

meninas adolescentes por parte do pai estão relacionados à desigualdade de gênero 

e tentativa de controle do comportamento da menina na puberdade.  

A pesquisa de Machado, Castanheira e Almeida (2021) evidenciou que o 

mesmo pai que muitas vezes trata com zelo e proteção as filhas utiliza a violência 

física como forma de coerção, modo para manter a autoridade e não ser contrariado. 

Essa posição paterna é fundamentada pelo medo da vivência da sexualidade por 

parte das filhas.  

Desigualdades históricas e sociais de gênero, advindas do machismo e 

patriarcado, fazem com que meninas tenham uma “educação” diferenciada, com o 

controle de seus corpos, comportamentos e sexualidade, trazendo consequências 

como a violência física, que acarreta mortes, mutilações e/ou invalidez em muitos 

casos (GOMES et al., 2013; BARBOZA; ALMEIDA JUNIOR, 2017). 

As agressões do padrasto perpetradas contra a menina na adolescência podem 

estar relacionadas com essa mesma tentativa de controle, já que ele ocupa o lugar 

paterno nas relações familiares. 

Novamente aqui outros estudos são necessários para compreender possíveis 

relações entre a violência física contra adolescentes do sexo feminino e a violência 

sexual, já que existe uma grande prevalência de abuso sexual cometida por pai e 

padrasto (BAPTISTA et al., 2008; PLATT et al., 2018; MIRANDA et al., 2020). 

O padrasto não apresenta grandes diferenças percentuais de agressão durante 

o crescimento do menino, demonstrando que não existe uma idade com agressões 

mais frequentes. 

A madrasta agride mais frequentemente meninas adolescentes e meninos por 

volta dos 7 anos.  

Os mitos associados à figura da madrasta são fatores dificultadores da 

construção de relações mais saudáveis e produtivas nas famílias reconstituídas. Seu 

papel no núcleo familiar é contestado e conflituoso. As madrastas cujos companheiros 

são separados precisam lidar com a presença da mãe e ex-mulher, o que pode 

intensificar o conflito e dificultar a relação com as crianças (FALCKE; WAGNER, 

2000). 
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Não existem estudos que especifiquem a ocorrência de violência física por 

parte da madrasta e a prevalência de idade. Outras investigações são necessárias 

para a compreensão aprofundada dessas relações. 

No que tange a reincidência de violência física, Pedroso e Leite (2021) afirmam 

que a elevada proporção de recorrência da violência na infância é preocupante. A 

repetição da violência contra a criança acaba por expô-la à cronicidade do agravo, 

quanto mais precoce, intensa ou prolongada a situação de violência, maiores e mais 

permanentes serão os danos para a criança e o adolescente (BRASIL, 2010). 

Em relação à reincidência, crianças do sexo feminino sofreram mais 

reincidência de violência por parte da madrasta. Na adolescência, o padrasto e o pai 

foram os autores de violência que mais reincidiram. Já crianças do sexo masculino 

sofreram mais reincidência por parte do padrasto, e adolescentes por parte da 

madrasta. 

A recorrência pode apontar a dificuldade de identificação, a subnotificação dos 

casos e/ou a falta de atenção adequada às crianças, adolescentes e famílias em 

situação de violência. A notificação da violência deve ser compreendida como uma 

ferramenta de garantia dos direitos e de proteção social de crianças e adolescentes, 

já que possibilita aos profissionais de saúde, educação, assistência social, dos 

Conselhos Tutelares e da justiça, adotarem medidas de cuidado às crianças e 

adolescentes vítimas da violência (ASSIS et al., 2012). 

Se há situação de recorrência, não houve atuação adequada da rede 

intersetorial para garantir a proteção e o cuidado a criança ou adolescente, nem 

orientação aos autores de violência. 

As reincidências revelam o caráter contínuo que a violência contra a criança e 

o adolescente assume (MARTINS; JORGE, 2009). Esta característica crônica 

evidencia a necessidade de intervenção para interrupção da situação de violência. 

Nessa perspectiva, a ação dos profissionais ganha um papel crucial evitando que as 

violências que já ocorreram voltem a acontecer, seja nas relações atuais ou se 

perpetuando pelas gerações futuras — violência intergeracional (BRASIL, 2010). 

A violência física pode ou não deixar marcas visíveis no corpo da criança e do 

adolescente. O meio de agressão mais identificado, para todos os autores de violência 

estudados, foi força corporal/espancamento. Portanto, os dados corroboram a 

perspectiva que os casos mais graves são mais notificados que os casos mais leves, 

porque deixam marcas visíveis, são mais fáceis de identificar, exigem atendimento em 
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saúde e, dependendo da circunstancia, não podem ser omitidos (MARTINS; JORGE, 

2009; GAWRYSZEWSKI et al., 2012). 

É fundamental que os sinais da violência sejam identificados antes da 

intensificação e cronificação. Quanto mais precoce, intensa ou prolongada a situação 

de violência, maiores e mais permanentes serão os danos para a criança e o 

adolescente. Sendo assim, é essencial que os profissionais da saúde estejam 

preparados para identificar a violência física, mesmo quando não existem traumas 

físicos ou lesões. O cuidado com a criança/adolescente e sua família é primordial para 

romper com os ciclos de violência e evitar agravos de saúde (BRASIL, 2010). 

É de suma importância que a família possa repensar e modificar a dinâmica, se 

relacionando de formas mais saudáveis. Nesse sentido, as intervenções da rede de 

proteção são fundamentais para a promoção da saúde, com o objetivo de refletir sobre 

as práticas educativas e formas de funcionamento da família (PAIXÃO; PATIAS; 

DELL’AGLIO, 2018). 

 

12.3 Local de ocorrência e encaminhamentos das situações de violência 

No que tange ao local de ocorrência os estudos apontam que a violência 

acontece com maior regularidade na residência (YAMAMOTO et al., 2022; FARIAS et 

al., 2016; NUNES; SALES, 2016; MARTINS et al., 2013; SANTOS et al., 2020). Esse 

dado também foi identificado no presente estudo.  

A residência como principal local de ocorrência da violência contraria a ideia de 

que o lar é o lugar mais seguro e adequado para a criança viver (NUNES; SALES, 

2016). “As análises sobre o fenômeno da violência intrafamiliar nos levam a concluir 

que os lares não são tão sagrados quanto parecem” (MINAYO, 2001, p. 98). 

A literatura aponta que a residência, muitas vezes, é local mais vulnerável para 

a criança estar, porque é um lugar favorável para a ocorrência da violência pela 

permanência do agressor e da vítima durante a maior parte do dia, facilitando a 

omissão e dificultando a identificação das situações. O fato de a violência ocorrer 

dentro dos lares faz com que grande parte das crianças sejam silenciadas e a violência 

seja inacessível a observações superficiais, necessitando de profissionais treinados e 

orientados para a identificação dos seus sinais (KRISTEN; OLIVEIRA; FLORES, 2000; 

CAVALCANTI, 2002; RICAS; DONOSO, GRESTA, 2006; MARTINS, et al., 2013). 

O silenciamento e a cronificação da violência física podem produzir, como 

consequência, diversos sintomas que vão se acumulando e se potencializando à 
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medida que progride a violência e/ou a ausência de tratamento. No que diz respeito 

aos aspectos biopsicossociais, os efeitos da violência podem surgir a curto ou em longo 

prazo (BRASIL, 2010; NUNES; SALES, 2016). 

A violência cometida no ambiente doméstico é uma prática recorrente facilitada 

pelo fato de transcorrer sem intervenções de outras pessoas e sob a privacidade do 

lar; e toda essa configuração vai contra a ideia do lar como seguro e ideal para o 

crescimento e desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes (DESLANDES; 

GOMES. SILVA, 2000, NUNES; SALES, 2016; MASCARENHAS et al., 2010). 

Hidelbrand et al. (2015) afirmam que existe baixa ou falta total de efetividade nas 

políticas públicas para atuação na rede de proteção. A ausência de fatores de proteção 

efetivos, para os autores, produz a cronificação da situação, dificulta o 

desenvolvimento da resiliência ou de capacidade de o indivíduo superar a violência 

doméstica e suas consequências. 

É importante ressaltar a importância de os serviços de saúde trabalharem de 

forma articulada com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, como 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselhos Tutelares, Polícias, 

Educação, Cultura, Esporte para garantir o cuidado e a proteção social de crianças e 

adolescentes em situação de violência. A fim de ampliar as conexões intersetoriais com 

diferentes instituições e atores, os profissionais de saúde precisam compreender o 

papel de cada ator da rede e como cada um dentro da sua especificidade poderá atuar 

em cada caso (SOUTO et al., 2018). As famílias podem ser acolhidas e ajudadas em 

momentos de vulnerabilidades de forma que suas potencialidades sejam valorizadas 

e o exercício do papel protetivo seja viabilizado, contribuindo assim para a proteção e 

garantia de direitos de crianças e adolescentes (PAIXÃO; PATIAS; DELL’AGLIO, 

2018). 

É consenso entre os estudiosos da área que, devido à complexidade das 

situações de violência, a intervenção deve ser intersetorial. O presente estudo 

evidenciou que há um índice baixo de encaminhamentos para a rede de proteção. Os 

dados do Sinan permitem identificar o percentual de encaminhamentos para cada 

órgão da rede de proteção. Em geral, seu número é baixo para todos os autores de 

violência e tipos de encaminhamento. 

A comunicação ao Conselho Tutelar é compulsória para todos os casos de 

suspeita ou confirmação de violência, conforme o Artigo 13 do Estatuto da Criança e 
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do Adolescente. No entanto, o número de comunicação ao Conselho é baixo 

considerando o número de notificação ao Sinan. De acordo com o preconizado, 100% 

dos casos deveriam ser comunicados ao Conselho Tutelar. 

A comunicação compulsória da violência contra a criança e o adolescente ao 

Conselho Tutelar deve ser compreendida como um instrumento de garantia de direitos 

e de proteção social. Permite aos profissionais da saúde, da educação, da assistência 

social, dos Conselhos Tutelares e da justiça adotarem medidas de cuidado às vítimas 

(ASSIS et al., 2012). 

A subnotificação ao Conselho Tutelar pode gerar consequências graves a 

crianças e adolescentes, já que a notificação é um disparador do sistema de proteção, 

é considerado um direito da criança, adolescente e da família na medida em que deve 

proporcionar intervenções que promovam o bem-estar físico, social e emocional livre 

de qualquer forma de violência, opressão ou negligência. Essa é uma das dimensões 

da linha de cuidado que cabe ao serviço de saúde (BRASIL, 2010). 

Apesar de já instituída há alguns anos, a comunicação das violências em 

crianças e adolescentes ao Conselho Tutelar não faz parte da rotina dos profissionais 

da saúde. Ela ainda não é muito discutida, os profissionais são pouco capacitados e 

isso leva a refletir sobre o papel do profissional no que diz respeito aos princípios do 

SUS, que enfatiza a promoção de saúde como uma das diretrizes fundamentais do 

processo de trabalho (LUNA; FERREIRA; VIEIRA, 2010). 

É importante ressaltar que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente 

a responsabilização para o profissional que não efetivar a comunicação dos casos de 

violência contra esse público: 

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-
escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de 
que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente: 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência. 

 

As determinações na legislação parecem ser insuficientes para garantir a 

efetivação da comunicação ao Conselho Tutelar dos casos suspeitos ou confirmados 

de violência contra crianças e adolescentes. 

Nesse sentido Gonçalves e Ferreira (2002) apontam a necessidade de orientar 

melhor os profissionais acerca do que se compreende das situações de violência, que 
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os textos legais e as diretrizes orientativas utilizem a mesma linguagem e 

nomenclatura, que a concepção do que é suspeita e confirmação de violência seja 

esclarecida, que a atuação do Conselho Tutelar seja discutida e que os conselheiros 

tutelares sejam devidamente capacitados para sua atuação ser integrada à atuação 

dos demais serviços da rede de proteção. 

Já Assis et al. (2012) evidenciam alguns pontos que auxiliam na garantia da 

efetivação da comunicação: retorno/divulgação da informação da notificação para o 

profissional; capacitação para sua sensibilização, conhecimento técnico, valorização 

do registro, qualidade da informação contida na notificação, repercussões legais da 

notificação e da rede de proteção local.  

Os demais encaminhamentos para a rede de proteção, embora não sejam 

obrigatórios, precisam ser avaliados e garantidos a partir da necessidade e 

especificidade do caso. 

Os encaminhamentos para os serviços intrasetoriais da saúde foram 

baixíssimos nos casos que a mãe é a agressora. Um percentual consideravelmente 

mais elevado foi encontrado para as violências perpetradas pela madrasta, pelo 

padrasto e pelo pai. 

As especificidades do atendimento nos diferentes níveis de atenção em saúde 

exigem dos profissionais habilidades e conhecimentos diferenciados para a 

abordagem de cada caso, levando em consideração o serviço onde o profissional se 

encontra e os dispositivos da rede que lhe são oferecidos. Os serviços de saúde de 

atenção básica têm o compromisso de acompanhar a evolução do caso, estar atentos 

a sinais físicos e psicológicos de violência em consultas de puericultura e de rotina. A 

atenção básica, por estar no território, deve promover o cuidado e prevenir os agravos 

da violência, atuando em conjunto com a rede de proteção (QUADROS et al., 2016; 

BRASIL, 2010). 

Os serviços de saúde de atenção especializada têm a responsabilidade de 

prestar a atenção integral nas dimensões do acolhimento, atendimento e notificação e 

seguimento na rede de cuidados e de proteção social constituídos no território. Já o 

suporte no âmbito da saúde mental às crianças, adolescentes e suas famílias pode ser 

um importante fator de cuidado e proteção, tanto no que diz respeito ao fortalecimento 

dos indivíduos e dos grupos familiares como para o acompanhamento de possíveis 

sequelas psíquicas e emocionais (BRASIL, 2010). 
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É importante ressaltar que os dados do Tabwin não diferenciam para qual setor 

de saúde a criança e o adolescente foram encaminhados. 

Foi identificado pelo presente estudo um índice baixo de encaminhamento à 

Assistência Social para todos os autores de violência. 

Considerando o objetivo da política de Assistência Social, previsto na LOAS (Lei 

Orgânica de Assistência Social), o encaminhamento à proteção social para crianças e 

adolescentes em situação de violência é fundamental.  

A Proteção Social é organizada em dois níveis: Básica e Especial. A Proteção 

Social Básica visa proteger e promover o acesso de famílias e indivíduos a direitos e 

prevenir situações violentas e violação de direitos. A Proteção Social Especial, por sua 

vez, destina-se ao atendimento a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e 

social, incluindo violência e outras situações de violações de direitos (BRASIL, 2020). 

O trabalho da Proteção Social Especial objetiva preservar a integridade, reparar 

danos decorrentes das situações de violência, superar padrões violadores, e, também 

o fortalecimento das famílias no desempenho da sua função protetiva (MINISTÉRIO 

DA CIDADANIA, 2020) Portanto, é inconcebível um trabalho integral com crianças e 

adolescentes em situação de violência sem a atuação da Assistência Social. 

Os encaminhamentos às delegacias e ao Ministério Público tiveram percentuais 

ainda menores. De certo, não são todos os casos de violência física que se configuram 

crime e precisam da atuação desses órgãos. A violência física pode se configurar crime 

em duas situações: 

• Machucar criança ou adolescente, causando-lhes lesões, ferimentos, 

fraturas, mordidas, queimaduras, hemorragias, escoriações, 

traumatismos, lacerações, arranhões, inchaços, hematomas, mutilações, 

desnutrição e até a morte. O Código Penal prevê detenção de dois meses 

a um ano ou multa. Se o fato resultar em lesão corporal grave, a pena 

sobe para reclusão de um a quatro anos. Em caso de morte, a reclusão 

é de quatro a 12 anos. 

• Tortura — ato de constranger a criança com emprego de violência ou 

grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental. A pena varia 

entre dois e oito anos, aumentada de um sexto até um terço por tratar-se 

de criança ou adolescente, conforme previsão da Lei n. 9.455/1997. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103484/lei-de-tortura-lei-9455-97
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Os encaminhamentos para a Justiça da Infância e Juventude, Defensoria 

Pública, Rede da Educação e Centro de Referência de Direitos Humanos tiveram o 

menor percentual. Esses encaminhamentos têm especificidades que somente olhando 

para cada caso é possível avaliar sua pertinência e adequação.  

É preciso garantir os encaminhamentos adequados para crianças e 

adolescentes em situação de violência, considerando as necessidades, os fatores de 

risco e de proteção, porque somente com a efetivação do atendimento intersetorial 

adequado, a proteção e o cuidado são viabilizados. 

Os encaminhamentos para a rede de proteção são primordiais para a atenção 

integral à criança em situação de violência. Avaliar os encaminhamentos necessários 

de acordo com a especificidade do caso é fundamental para efetivar o 

acompanhamento necessário para a superação da situação de violência.  

 

12.4. Perfil de crianças e adolescentes que sofreram violência física doméstica 

fatal 

A consequência mais extrema que pode ocorrer em uma situação de violência 

física é o óbito. No que se refere à violência fatal, meninos apresentam o maior 

percentual de óbito e as maiores taxas (1 milhão de pessoas) nas faixas etárias de 0 a 

4 anos, de 5 a 9 anos e de 15 a 19 anos. Na faixa etária de 10 a 14 anos, meninos e 

meninas apresentam a mesma taxa de óbito. Portanto, os achados da presente 

pesquisa apontam que meninos morrem mais que meninas em decorrência de 

violência física doméstica.  

A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2021) aponta dados 

semelhantes em relação à violência contra meninas e meninos. Os registros de 

violência física apontam que 77% dos casos se relacionam a crianças e adolescentes 

do sexo feminino, já os registros de óbito por violência indicam que 86% se referem a 

crianças e adolescentes do sexo masculino. 

A World Health Organization (2020) apontou que a taxa global de homicídios de 

meninos de 0 a 17 anos é mais do que o dobro das meninas. 

Na pesquisa de Quadros et al. (2016), ficou evidenciado que meninos morrem 

mais em decorrência de violência física que meninas e Fonseca et al. (2012) afirmaram 

que os meninos sofrem violências físicas mais severas que as meninas e, em geral, 

apresentam mais risco de morte em decorrência da violência.  
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Entretanto, o presente estudo encontrou dados divergente em relação à faixa 

etária de 10 a 14 anos nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste. Nelas, as meninas têm 

maior taxa de óbito. Assim como na faixa etária de 15 a 19 anos, na região Sul, as 

meninas são as vítimas com maior taxa de óbito. Em relação às Regiões Norte e 

Sudeste do Brasil, meninos apresentam os maiores percentuais e taxas de óbito em 

todas as faixas etárias.  

Estudos para identificar outras variaríeis que podem estar relacionadas com a 

maior incidência de óbito de meninas em determinadas faixas etárias e Regiões são 

fundamentais para compreender melhor o fenômeno. 

Os dados do presente estudo referentes ao óbito em decorrência da violência 

física doméstica evidenciam que crianças de 0 a 4 anos morrem com maior frequência 

se comparadas às demais faixas etárias (no Brasil e Regiões), corroborando a ideia de 

maior risco potencial de consequências graves na primeira infância.  

O corpo da criança pequena, devido a sua fragilidade, sofre consequências mais 

graves da violência física em contraponto a crianças mais velhas ou adolescentes. 

Fong, Cheung e Lau (2005) concluíram que crianças com idade inferior a 3 anos têm 

maior risco potencial de fraturas associadas a lesões não acidentais.  

Dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) indicam que o risco de morte é cerca de três vezes maior para crianças com 

menos de um ano de idade do que para o grupo entre 1-4 anos de idade (BRYCE et 

al, 2006). 

As lesões cranioencefálicas, especialmente em crianças de até 2 anos de idade, 

comumente associadas à Síndrome do Bebê Sacudido, são uma das causas de morte 

identificadas nessa faixa etária (BRASIL, 2010). 

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2021) as mortes violentas 

de crianças de até 4 anos aumentaram 27% de 2016 a 2020.  

Nunes e Sales (2016) afirmam que quanto menor a idade, maior o risco para 

criança em situação de violência, pois o desempenho das atividades básicas de 

sobrevivência depende inteiramente do cuidador. 

No que se refere à raça, a população indígena apresenta a maior taxa de óbito 

por 1 milhão de pessoas no Brasil. Os dados da região Norte e Centro-Oeste também 

apresentam a maior taxa de óbito para essa população. 

Esse estudo identificou que crianças e adolescentes indígenas sofrem mais 

violência física e morrem mais em decorrência dessa violência. Esses dados 
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confirmam a vulnerabilidade da população indígena, sobretudo nas regiões Norte e 

Centro-Oeste, e apontam a necessidade da implementação de políticas públicas que 

proporcionem a adequada atenção a essas populações, além de garantir os direitos 

de crianças e adolescentes indígenas em situação de violência.  

Na região Sudeste a população parda seguida da preta tem as maiores taxas de 

violência física fatal. Especificamente na região Nordeste foi encontrada a mesma taxa 

de ocorrência para a população parda e amarela e, na região Sul, a população amarela 

teve uma altíssima taxa de óbito. 

Os dados evidenciam a vulnerabilidade da população negra (preta e parda) na 

região Sudeste e Nordeste. Lopes (2014) apontou a invisibilidade da criança negra e o 

quanto essas crianças e adolescentes ficam expostos às situações de violência devido 

ao racismo institucional, trazendo cronificação da violência, agravos e até o óbito.  

No Nordeste e no Sul, não há estudos que mostrem essa taxa de ocorrência na 

população amarela especificamente. Outros estudos nas regiões Sul e Nordeste são 

necessários para compreender as violências fatais nessa população. 

É fundamental que a rede de proteção viabilize a proteção social e o provimento 

de cuidados à criança e ao adolescente tão logo a situação de violência seja 

identificada. Somente uma intervenção célere e assertiva é capaz de evitar agravos e 

o óbito da criança em situação de violência. 

 

12.5. Prevalência de óbitos segundo os autores da violência 

A violência física fatal contra crianças e adolescentes tem maior percentual de 

ocorrência quando seus autores são a mãe e o pai. Quanto mais nova a criança, maior 

será a probabilidade de sua morte ser causada por um parente próximo (BRYCE et al, 

2006). 

Em relação às meninas, a mãe comete violência física fatal com mais frequência 

na infância e o pai, na adolescência. No que tange os meninos, a mãe é a principal 

autora de violência fatal nas faixas etárias de 0 a 4 anos e de 15 a 19 anos, enquanto 

o pai comete mais violência fatal contra meninos de 5 a 9 anos. Na faixa etária de 10 

a 14 anos mãe e pai apresentaram o mesmo percentual.  

Segundo Nunes e Sales (2016) diversas situações podem desencadear o ato 

violento da mãe, como por exemplo, o choro da criança ou algum comportamento que 

causa desagrado. A mãe, em geral, é responsável pelo cuidado dos filhos e essa 

proximidade pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da violência. 
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Lamentavelmente a sociedade resume a mulher à condição de mãe, não a 

considerando como sujeito com questões e complexidades. Além disso, a sociedade 

ainda mostra dificuldade para reconhecer que a experiência da maternidade envolve 

situações potencialmente estressantes (RAPOPORT; PICCININI, 2006). A crença da 

mãe como única capaz de cuidar do filho traz sentimentos de ansiedade e insatisfação 

na mulher (BELTRAME; DONELI, 2012). 

Baluta e Moreira (2019) apontam que os fatores como a maternidade 

compulsória para as mulheres, a sobrecarga materna, a maior permanência com os 

filhos, a responsabilidade pela educação e disciplina, responsabilidade pelas tarefas 

domésticas, frustrações existenciais e dificuldades de afirmação pessoal podem ser 

interpretados como geradores de mães agressoras. 

Esses dados refutam a ideia primária da sociedade de que a maternagem é de 

ordem natural, oriunda do “ser mulher”. Badinter (1985) contrapôs esse pensamento 

ao evidenciar que o amor materno é um mito e não existe nenhuma conduta universal 

de “mãe”, portanto o amor materno não seria inerente às mulheres, apenas um 

sentimento que pode ser desenvolvido ou não. 

Com isso, se torna indispensável a reflexão sobre a diferença entre maternidade 

e maternagem e desmistificar a figura da mãe santa, considerando que a mulher, com 

todas as condições e problemáticas de um ser humano, está em exercício de 

maternidade. O fato de uma mulher ter um filho, biologicamente ou por outros meios, 

não significa que ela tem condições de desenvolver a maternagem (BALUTA; 

MOREIRA, 2019) A maternagem é estabelecida no desenvolvimento do vínculo 

afetivo, cuidado e acolhimento dispensado ao filho por uma mãe (GRADVOHL; OSIS; 

MAKUCH, 2014). 

A violência praticada pelo pai indica uma produção social da identidade 

masculina, que faz com que os homens se utilizem sempre da violência, especialmente 

contra os grupos sociais mais fracos — mulheres e crianças — como uma forma de 

manterem seu status. A lógica da sociedade, nas relações de gênero, impulsiona os 

indivíduos de identidade masculina em direção às violências, produzem homens como 

sujeitos perpetradores de violência (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2010; MANDELBAUM; 

SCHRAIBER; OLIVEIRA, 2016). 

A impotência da criança ou adolescente diante de um homem adulto agressor 

os silencia em relação às agressões sofridas. Essa relação de poder extremamente 
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desigual entre vítima-agressor-família acarreta o silenciamento da vítima e, muitas 

vezes, dos membros da esfera familiar (GESSNER; FONSECA; OLIVEIRA, 2014). 

Morgante (2014) afirma que as atitudes agressivas masculinas são legitimadas 

pela sociedade. O homem é quem define e monitora os comportamentos dos membros 

familiares e utiliza a violência como forma de controle e punição pelo comportamento 

desviante. 

O olhar para pais e mães que cometem violência contra crianças e adolescente 

deve ser despido da ideia da família como lugar sagrado e adequado para se viver. É 

necessário o olhar para construções sociais que produzem violência contra crianças e 

adolescentes e ceifam suas vidas. 

A violência física doméstica contra crianças e adolescentes, por ser um 

fenômeno complexo e multifatorial, precisa ser constantemente estudada com o 

objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno, desenvolver políticas 

públicas para o enfrentamento e afinar a atuação profissional. 

Como principal limitação deste estudo cabe destacar a elevada subnotificação 

dos casos de violência física doméstica contra crianças e adolescentes e sua possível 

influência nos resultados. Em estudos conduzidos a partir de dados secundários, como 

neste caso, as notificações analisadas significam uma aproximação, não a totalidade 

dos casos (FARIAS et al., 2016; MELLO et al., 2021). 
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13. CONCLUSÕES 

A violência física doméstica contra crianças e adolescentes é um grave 

problema de saúde pública que traz inúmeros agravos e, nos casos mais extremos, 

pode matar. 

Conhecer os dados epidemiológicos acerca desse fenômeno é fundamental 

para subsidiar as políticas públicas de saúde e direcionar a atenção adequada às 

vítimas (MARTINS; JORGE, 2009). 

O presente estudo identificou que meninos são mais suscetíveis à violência 

física doméstica na infância e meninas, na adolescência. Exceto na região Norte, na 

qual as meninas sofrem mais violência do que os meninos em todas as faixas etárias. 

Os meninos morrem com maior frequência em decorrência de violência física. 

A faixa etária mais acometida por violência física doméstica é de 0 a 4 anos. É 

nessa mesma faixa etária que ocorrem, com maior frequência, os óbitos em 

decorrência de violência. 

As raças mais acometidas pela violência são a indígena e a parda. A população 

indígena apresenta uma altíssima taxa de óbito em decorrência da violência. 

Pai e mãe são os agressores mais frequentes e os que mais cometem violência 

fatal. O padrasto e a madrasta são quem mais reincidem a violência física. O meio de 

agressão mais frequente é força corporal/espancamento e, na maior parte das vezes, 

acontece dentro de casa. 

Para que seja garantida a atenção integral à criança e ao adolescente em 

situação de violência é fundamental que sejam viabilizados os encaminhamentos aos 

serviços intersetoriais da rede de proteção, além de ser imprescindível garantir a 

comunicação ao Conselho Tutelar. Foi identificado, através dos dados do presente 

estudo, que a articulação com a rede intersetorial pouco acontece e a comunicação ao 

Conselho Tutelar não é efetivada integralmente, conforme preconizado no ECA, 

vulnerabilizando a criança e adolescente em situação de violência. 

O conceito de integralidade permite pensar o sujeito na sua totalidade, 
mesmo que não seja possível responder a todas as suas demandas. É 
nessa perspectiva que o setor saúde busca intervir em situações 
específicas de vulnerabilidades e de risco para a saúde da população, 
criando as condições para o desenvolvimento de ações e estratégias 
de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. A atenção 
integral extrapola ainda a estrutura organizacional hierarquizada e 
regionalizada dos serviços de saúde, que requer o trabalho articulado 
com outras políticas sociais no território (BRASIL, 2010, p. 89). 
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Os resultados encontrados no presente estudo são consonantes com estudos 

anteriores. A maior parte dos resultados encontrados eram esperados, exceto a alta 

mortalidade da população indígena e a mortalidade da população amarela nas regiões 

Sul e Nordeste. 

A violência física doméstica contra crianças e adolescentes, por ser um 

fenômeno complexo e multifatorial, precisar ser constantemente estudada com o 

objetivo de aprofundar o conhecimento científico sobre o fenômeno, desenvolver 

políticas públicas para o enfrentamento e adequar a atuação profissional. 

Estudos de análise temporal da violência física contra crianças e adolescentes 

seriam importantes, inclusive, considerando os anos da pandemia de COVID-19, com 

o intuito de avaliar a incidência e contribuir para o melhor entendimento sobre os 

fatores associados ao fenômeno. 

É importante ressaltar que considerando a dificuldade de notificação da violência 

física doméstica nos sistemas de vigilância em saúde, tornam-se relevantes estudos 

que busquem fontes alternativas de informação, permitindo descrever e compreender 

com mais aprofundamento o fenômeno da violência na infância e adolescência 

(MARTINS; JORGE, 2009). 



94 
 

REFERÊNCIAS  

ABADE, F.; ROMANELLI, G. Paternidade e paternagem em famílias patrifocais. Rev. 
Estud. Fem., v. 26, n. 2, 2018. 

AGUIAR, B. F.; ROZIN, L.; TONIN, L. Caracterização da violência contra a criança e 
o adolescente no estado do Paraná. Rev. baiana saúde pública, v. 43, n.1, p. 180-
193, 2019. 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. Máquina de fazer machos: gênero e práticas 
culturais, desafio para o encontro das diferenças. In: MACHADO, C. J. S.; 
SANTIAGO, I. M. F. L.; NUNES, M. L. S. (org.). Gênero e práticas culturais: 
desafios históricos e saberes interdisciplinares. Campina Grande: EDUEPB, 2010. p. 
21-34. 

ALMEIDA, L. A. A.; SOUSA, L. S.; SOUSA, A. A. Epidemiologia da violência infantil 
um estado do nordeste do Brasil: série histórica de 2007 a 2016. Rev. Pre Infec. e 
Saúde, v.3, n. 2, p. 27-33, 2017. 

APOSTÓLICO M. R.; NÓBREGA C. R.; GUEDES R. N.; FONSECA R. M. G. S.; 
EGRY, E. Y. Características da violência contra a criança em uma capital brasileira. 
Rev. Latino-Am Enfermagem, v. 20, n. 2, p. 266-273, 2012. 

ARENDT, H. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020. 

ARPINI, D. M.; SOARES, A. C. O.; BERTÊ, L.; FORNO, C. D. A revelação e a 
notificação das situações de violência contra a infância e a adolescência. Psicologia 
em Revista, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 95-112, dez., 2008. 

ASSIS, S. G.; AVANCI, J. Q.; PESCE, R .C.; XIMENES, L. F. Situação de crianças e 
adolescentes brasileiros em relação à saúde mental e à violência. Revista Ciência e 
Saúde Coletiva, v. 14, n. 2, p. 349-361, abr. 2009. 

ASSIS, S. G.; AVANCI J. Q.; PESCE R. P.; PIRES T. O.; GOMES D. L.; Notificações 
de violência doméstica, sexual e outras violências contra crianças no Brasil. Revista 
Ciência e Saúde Coletiva, v. 17, n. 9, p. 2305-2317, 2012. 

AUSTRALIA GOVERNMENT. Child Family Community Australia Resource Sheet. 
The prevalence of child abuse and neglect, 2017 

AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. A. A violência doméstica na infância e na 
adolescência. São Paulo: Robe, 1995. 

AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. A. Mania de bater: A punição corporal doméstica de 
crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo: Iglu, 2001. 

BADINTER, E. Um amor conquistado: o mito do amor materno. São Paulo: Círculo 
do Livro, 1985. 

BALUTA, M. C.; MOREIRA, D. A injunção social da maternagem e a violência. Rev. 
Estud. Fem., v. 27, n. 2, 2019. 



95 
 

BAPTISTA, R. S.; FRANÇA I. S. X.; COSTA, C. M. P.; BRITO V. R. S. 
Caracterização do abuso sexual em crianças e adolescentes notificado em um 
Programa Sentinela. Acta Paul Enferm.,v. 21, n. 4, p. 602-608, 2008. 

BARBOZA, H. H. G.; ALMEIDA JUNIOR, V. A. (Des)Igualdade de gênero: restrições 
à autonomia da mulher. Revistas de Ciências Jurídicas, v. 22, n. 1, p. 240-271 
2017. 

BELLIS, M. A.; HUGHES, K.; LECKENBY, N.; HARDCASTLE, K. A.; PERKINS, C.; 
LOWEY, H. Measuring mortality and the burden of adult disease associated with 
adverse childhood experiences in England: a national survey. J. Public Health, v. 37, 
n. 3, p ,445-454, 2015. 

BELTRAME, G. R.; DONELI, T. M. S. Maternidade e carreira: desafios frente à 
conciliação de papéis. Aletheia, Canoas, n. 38-39, p. 206-217, dez. 2012. 

BORGES, M. F. S. O.; SILVA, I. F.; KOIFMAN, R. Histórico social, demográfico e de 
saúde dos povos indígenas do estado do Acre, Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, v. 25, 
n. 6, p. 2237-2246, 2020. 

BRASIL. Lei nº 17.943, de 12 de outubro de 1927. Institui o Código de Menores. 
Coleção de Leis do Brasil — 31/12/1927, Página 476 (Publicação Original). 

BRASIL. Decreto-Lei 2.024, de 17 de fevereiro de 1940: Fixa as bases da 
organização da proteção à maternidade, à infância e à adolescência em todo o País. 
Diário Oficial da União: Seção 1, Rio de Janeiro, p. 3125 (Publicação Original).  

BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940: Código Penal. Diário 
Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 

BRASIL. Decreto 4.513, de 1 de dezembro de 1964: Política Nacional do Bem-Estar 
do Menor. Diário Oficial da União, Seção 1,- 4/12/1964, p. 11081 (Publicação 
Original), Brasília, 1964. 

BRASIL. Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979: Institui o Código de Menores. Casa 
Civil. Brasília, 1979. 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Diário Oficial da União, 5 de outubro de 1988. 

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 jul. 
1990.  

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. 
Brasília, 19 set. 1990. 

BRASIL. Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Define os crimes de tortura e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 7 abr. 1997. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument


96 
 

BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade 
Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 
1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. Diário 
Oficial da União. Brasília, 20 jul. 2010. 

BRASIL. Lei nº 13.010, de 26 de Junho de 2014. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da 
criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos 
físicos ou de tratamento cruel ou degradante, e altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. Diário Oficial da União. Brasília, 26 jun. 2014. 

BRASIL. Lei nº 13.431, de 4 de Abril de 2017: Estabelece o sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Diário 
Oficial da União. Brasília, 04 abr. 2017. 

BRASIL. Ministério da Cidadania. Secretaria Especial de Desenvolvimento Social 
Secretaria Nacional de Assistência Social. Parâmetros de atuação do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) no sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Brasília, 2020.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS Nº 992, de 13 de maio de 2009. 
Institui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Sistema de 
Legislação da Saúde. Brasília, 13 maio 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n°104 de 25 de janeiro de 2011. 
Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no 
Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, 
agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território 
nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos 
profissionais e serviços de saúde. Sistema de Legislação da Saúde. Brasília, 25 
jan. 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n°1271 de 9 de junho de 2014. 
Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos 
de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território 
nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. Sistema de Legislação 
da Saúde. Brasília, 9 jun. 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas e Estratégicas. Violência faz mal à saúde. Brasília: Editora 
MS, 2006.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana de Saúde e Fundação 
Oswaldo Cruz. A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde: 
Falando sobre os sistemas de informação em saúde no Brasil. Vol. 2. Brasília: 
Editora MS, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de 
Ações Programáticas e Estratégicas. Linha de cuidado para a atenção integral à 



97 
 

saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências: 
orientação para gestores e profissionais de saúde. Brasília: Editora MS, 2010.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 
Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social. Política 
nacional de saúde integral da população negra: uma política do SUS. 3 ed. 
Brasília: Editora MS, 2017. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. VIVA/SINAN. 
Violência Interpessoal/Autoprovocada. Disponível em: 
http://www.portalsinan.saude.gov.br/violencia-interpessoal-autoprovocada. Acesso em: 3 fev. 

2021. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde — SAPS. 
Painéis de indicadores a atenção primária à saúde. Disponível em: 
https://sisaps.saude.gov.br/painelsaps/saude-familia. Acesso em: 12 jan. 2022 

BRÊTAS, J. R. S.; SILVA, C. V.; QUIRINO, M. D. RIBEIRO, C. A.; KURASHIMA, A. 
Y.; MEIRA, A. O. S. O enfermeiro frente à criança vitimizada. Acta Paul Enferm., v. 
7, n. 1, p. 3-10, jan.-mar., 1994. 

BRYCE, J.; TERRERI N.; VICTORA, C .G.; MASON, E.; DAELMANS, B.; BHUTTA, 
Z. A.; BUSTREO, F.; SONGANE, F.; SALAMA, P.; WARDLAW, T. Countdown to 
2015: tracking intervention coverage for child survival. The Lancet, v. 368, n. 9541, 
p. 1067-1076, 2006. 

CANADA. Canadian Centre for Justice Statistics under the Federal Family Violence 
Initiative. Family violence in Canada: a statistical profile, 2015. 

CANTILINO, A.; ZAMBALDI, C. F.; SOUGEY, E.  B.; RONNÓ J. R. J.; Transtornos 
psiquiátricos no pós-parto. Arch. Clin. Psychiatr, v. 37, n. 6 p. 288-294, 2010. 

CARMO C. J.; HARADA M. J. C. S. Violência física como prática educativa. Revista 
latino-americana Enfermagem, v 14, n. 6, p. 849-856, 2006. 

CARVALHO, A. C. R. BARROS, S. G. ALVES, A. C. GURGEL C. A. Maltreatment: 
study from the perspective of the police department for the protection of the child and 
the adolescent in Salvador, Bahia. Ciência e Saúde Coletiva, v. 14, n. 2, p. 539-
546, abr. 2009.  

CAVALCANTI, A. L. Prevalência, características e manifestações bucais de maus-
tratos físicos em crianças e adolescentes na região metropolitana de João Pessoa, 
PB, Brasil. 2002. Tese (Doutorado em Odontologia) — Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2002. 

CERVANTES, G. V. JORNADA, L. K. TREVISOL, F.S. Perfil epidemiológico das 
vítimas de violência notificadas pela 20ª gerência regional de saúde de Tubarão, SC. 
Rev. AMRIGS, v. 56, n. 4, 2012. 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 6 ed. São Paulo: Ática, 1995. 

https://sisaps.saude.gov.br/painelsaps/saude-familia


98 
 

CORREIA, L. O. S.; PADILHA, B. M.; VASCONCELOS, S. M. L. Métodos para 
avaliar a completitude dos dados dos sistemas de informação em saúde do Brasil: 
uma revisão sistemática. Revista Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, n. 11 p. 4467-
4478, 2014. 

CORREIA, C. M.; GOMES, N. P.; DINIZ, M. F.; ANDRADE, I. C. S.; ROMANO, M. 
C.; RODRIGUES, G. R. S. Violência na infância e adolescência: história oral de 
mulheres que tentaram suicídio. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 72, n. 6, p. 
1450-1456, 2019. 

COSTA T. A.; FIGUEIREDO I. G .A.; OLIVEIRA A. S. S.; GALIZA, F. T. Perfil da 
violência doméstica contra crianças e adolescentes. Rev. Enferm UFPI, v. 4, n. 4, p. 
56-62, 2015. 

DELIBERATO, D. Linguagem, interação e comunicação: competências para o 
desenvolvimento da criança com deficiência não oralizada. In: NUNES, L. R. O. P., 
and SCHIRMER, C. R. (org.). Salas abertas: formação de professores e práticas 
pedagógicas em comunicação alternativa e ampliada nas salas de recurso 
multifuncionais. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2017, p. 299-310.  

DELZIOVO, C. R.; BOLSONI, C. C. LINDNER; S. R. SALEMA; E. B. Qualidade dos 
registros de violência sexual contra a mulher no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan) em Santa Catarina, 2008-2013. Revista Epidemiologia e 
Serviços de Saúde, v. 27, n. 1,  2018. 

DELZIOVO C. R.; BOLSONI C. C.; NAZÁRIO N. O.; COELHO E. B. S. 
Características dos casos de violência sexual contra mulheres adolescentes e 
adultas notificados pelos serviços públicos de saúde em Santa Catarina, Brasil. Cad. 
Saúde Pública, v. 33, n. 6, 2017. 

DESLANDES, S. F. Prevenir a violência; um desafio para profissionais de 
saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 1994. 

DESLANDES, S. F; GOMES, R; SILVA, C. M. F. P. Caracterização dos casos de 
violência doméstica contra a mulher atendidos em dois hospitais públicos do Rio de 
Janeiro. Cad. Saúde Pública. v.16, n.1, p.129-137, jan.-mar. 2000. 

DURRANT, J. E. A generation without smacking: the impact of Sweden’s ban of 
physical punishment. London: Save the Children Fund, 2000. 

ESPAÑA. Ministerio de sanidad, política social e igualdad. Informes, estudios e 
investigación. Informe del Centro Reina Sofía sobre el maltrato infantil en la 
familia en España, 2011. 

FALCKE, D.; WAGNER, A. Mães e madrastas: mitos sociais e autoconceito. Estudos 
de Psicologia, v. 5, n. 2, p. 421-441, 2000. 

FARIAS, M. S.; SOUZA, C .S.; CARNESECA, E .C.; PASSOS, A. D. C.; VIEIRA, E. 
M. Caracterização das notificações de violência em crianças no município de 
Ribeirão Preto, São Paulo, no período 2006-2008. Epidemiologia e Serviços de 
Saúde, v. 25, n. 4, 2016. 



99 
 

FONG, C. M.; CHEUNG, H. M.; LAU, P. Y. Fractures associated with non-accidental 
injury-an orthopaedic perspective in a local regional hospital. Hong Kong Med J, v. 
11, n. 6, p. 445-451, dez. 2005. 

FONSECA, R. M. G.; EGRY, E. Y.; NÓBREGA, C. R.; APOSTÓLICO, M. R.; 
OLIVEIRA, N. G. Reincidência da violência contra crianças no Município de Curitiba: 
um olhar de gênero. Acta paul. enferm., v. 25, n. 6, 2012. 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Violência contra crianças e 
adolescentes (2019-2021). Sumário Executivo. São Paulo, nov. 2021. 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Panorama da violência letal e 
sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo, 2021. 

FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

FREITAS, W. M. F.; SILVA, A. T. C.; COELHO, A. C.; GUEDES, R. N.; LUCENA, K. 
D. T.; COSTA, A. P. T.; Paternidade: responsabilidade social do homem no papel de 
provedor. Revista de Saúde Pública, v. 43, n. 1, p. 85-90 2009. 

GAWRYSZEWSKI, V. P.; VALENCICH, D. M. O.; CARNEVALLE, C. V.; 
MARCOPITO, L. F. Maus-tratos contra a criança e o adolescente no Estado de São 
Paulo, 2009. Rev Assoc Med Bras, v. 58, n. 6, p. 659-665, 2012. 

GESSNER, R.; FONSECA, R. M. G. S.; OLIVEIRA, R. N. G. Violência contra 
adolescentes: uma análise à luz das categorias gênero e geração. Rev. Esc. 
Enferm USP, v. 48, p. 104-110, 2014. 

GILBERT, R.; WIDOM, C. S.; BROWNE, K.; FERGUSSON, D.; WEBB, E.; JANSON, 
S.; Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. 
Lancet, V. 3, N. 373, p. 68–81, 2009. 

GOMES, V. R; LIMA, V. L. A; SILVA, A. F; SENA, L. X; SANTOS, A. C. B; 
SAMPAIO, D. L. Violência contra a mulher nas regiões do Brasil: a versão da mídia 
paraense. Revista Eletrônica Gestão & Saúde, v. 4, n. 3, 2013. 

GOMES, V. R.; LIMA, V. L. A.; SILVA, A. F.; SENA, L. X.; SANTOS, A. C. B. 
Violência contra a mulher na região norte: a versão da mídia impressa paraense. 
Revista LEVS, n. 14, 2014 

GONÇALVES, H. S.; FERREIRA, A. L. A notificação da violência intrafamiliar contra 
crianças e adolescentes por profissionais de saúde. Cad. Saúde Pública, v. 18, n. 1, 
p. 315-319, 2002. 

GRADVOHL, S. M. O.; OSIS, M. J. D.; MAKUCH, M .Y. Maternidade e formas de 
maternagem desde a idade média à atualidade. Pensando Famílias, Porto Alegre, 
v. 18, n. 1, p. 55-62, jun. 2014. 

GUERRA, V. N. A. Violência física contra crianças e adolescentes: os difíceis 
caminhos do conhecimento científico. Temas em Psicologia, Ribeirão Preto , v. 1, 
n. 3, p. 137-153, dez. 1993. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Acta%20paul.%20enferm


100 
 

GUERRA, V. N. A. Violência física doméstica contra crianças e adolescentes e a 
imprensa: do silêncio à comunicação [tese doutorado]. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica; 1996. 

GUIMARÃES, I. Violência de gênero. In: Violência faz mal à saúde. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Ações Programáticas e 
Estratégicas. Brasília: Editora MS, 2006.  

GUIMARÃES, V. L. B. A qualidade da atenção à saúde indígena no Brasil. 
Recife: Fundação Oswaldo Cruz, 2011. 

GUIMARÃES, J. A. T. L.; VILELA, W. V. Características da violência física e sexual 
contra crianças e adolescentes atendidos no IML de Maceió, Alagoas, Brasil. Cad. 
Saúde Pública, v. 27, n. 8, p. 1647-1653, 2011. 

HABERMAS, J. O conceito de poder em Hannah Arendt. In: FREITAG B., 
ROUANET S. P. (org.). Habermas. São Paulo: Ática, 1993, p. 100 – 118. 

HARRIS INTERACTIVE. Maltraitances des enfants en France de nouveaux 
chiffres. Harris Interactive, 2017. 

HILDEBRAND, N. A.; CELERI, R .V.; MORCILLO, A. M.; ZANOLLI, M. L. Violência 
doméstica e risco para problemas de saúde mental em crianças e adolescentes. 
Psicologia Reflexão e Crítica, v. 28, n. 2 p. 213-221, 2015. 

HOUAISS, A.; VILLAR, M. S.; FRANCO, F. M. M. Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. Elaborado no Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de 
Dados da Portuguesa. Rio de Janeiro: Moderna, 2008. 

IBGE. Diretoria de Pesquisa Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 2016. 

INOUE, S. R. V.; RISTUM, M. Violência sexual: caracterização e análise de casos 
revelados na escola. Ciência e Saúde Coletiva, v. 25, n. 1, p. 11-21, 2020. 

JUSTINO, L. C. L. FERREIRA; S. R. P.; NUNES, C. B.; BARBOSA, M. A. M.; GERK, 
M. A. S.; FREITAS S. L. F. Violência sexual contra adolescentes: notificações nos 
conselhos tutelares, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Rev. Gaúcha 
Enferm v. 32, n. 4, p. 781-787, 2011. 

KEMPE, C. H.; SILVERMAN, F. N.; STEELE, B. F. The battered child syndrome. 
Journal of American Medical Association, v. 181, n. 1, p. 17-24,1962. 

KRISTEN, C. H.; OLIVEIRA, M. S.; FLORES R. Z. Violência contra crianças e 
adolescentes na Grande Porto Alegre. In: Brasil, Ministério da Saúde. Violência 
doméstica. Brasília: UNICEF; 2000. p.104-17. 

KRUG, E. G. et al. Lozano R. Relatório mundial sobre violência e saúde. Geneva: 
World Health Organization, 2002. 



101 
 

LEAGUE OF NATIONS. Geneva declaration of the rights of the child, 1924. 
Disponível em: https://www.humanium.org/en/geneva-declaration/. Acesso em: 12 
jan.  2022. 

LIMA, C. R. A.; SCHRAMM, J. M. A.; COELI, C. M.; SILVA, M. E. M. Revisão das 
dimensões de qualidade dos dados e métodos aplicados na avaliação dos sistemas 
de informação em saúde. Caderno de Saúde Pública, v. 25, n. 10, p. 2095-2109, 
2009. 

LIMA, N. T.; HOCHMAN, G. Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são... 
Discurso médico-sanitário e interpretação do país. Revista Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 5, n. 2, p. 313-332, 2000. 

LIMA-COSTA, M. F.; BARRETO, S. M. Tipos de estudos epidemiológicos: conceitos 
básicos e aplicações na área do envelhecimento. Epidemiologia e Serviços de 
Saúde, v. 12, n. 4, 2003. 

LOPES, M. L. S. “Infâncias Capturadas” e trajetórias de crianças negras 
encaminhadas pela escola ao Conselho Tutelar. 2014.Tese (Doutorado em 
Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do 
Espírito Santo, Centro de Educação, Vitória, 2014. 

LOWDERMILK, D. L.; PERRY S. S.; BOBAK, I. M. O cuidado em enfermagem 
materna. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

LUNA, G. L. M.; FERREIRA, R. C.; VIEIRA, J. E. S. Notificação de maus-tratos em 
crianças e adolescentes por profissionais da Equipe Saúde da Família. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 15, n. 2, p. 481-491, mar. 2010. 

MACHADO, D. F.; CASTANHEIRA, E. R. L.; ALMEIDA, M. A. S. Interseções entre 
socialização de gênero e violência contra a mulher por parceiro íntimo. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 26, supl.. 3, p. 5003-5012, 2021. 

MALTA, D. C.; BERNAL, R. T. I.; TEIXEIRA, B. S. M. SILVA, M. M. A.; FREITAS, M. 
I. F. Fatores associados a violências contra crianças em Serviços Sentinela de 
Urgência nas capitais brasileiras. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 9, p. 2889-
2898, 2017. 

MANDELBAUM B.; SCHRAIBER L. B; OLIVEIRA A. F. P. L. Violência e vida familiar: 
abordagens psicanalíticas e de gênero. Saúde e Sociedade, v. 25, n. 2, abr.-jun., 
2016. 

MARTINS, C. B. G.; JORGE, M. H. P. A violência contra crianças e adolescentes: 
características epidemiológicas dos casos notificados aos Conselhos Tutelares e 
programas de atendimento em município do Sul do Brasil, 2002 e 2006. Brasília, 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, v.18, n. 4, dez. 2009. 

MARTINS, C. B. G. JORGE, M. H. P. Desfecho dos casos de violência contra 
crianças e adolescentes no poder judiciário. Acta Pau Enferm, v. 22 n 6, p.800-807, 
2009. 

https://www.humanium.org/en/geneva-declaration/


102 
 

MARTINS, C. B. G. Acidentes e violências na infância e adolescência: fatores de 
risco e de proteção. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 66, n. 4, 2013. 

MASCARENHAS, M. D. M.; MALTA, D. C.; SILVA, M .M. A.; LIMA, C. M.; 
CARVALHO, M. G. O.; OLIVEIRA, V. L. A. Violência contra a criança: revelando o 
perfil dos atendimentos em serviços de emergência, Brasil, 2006 e 2007. Cadernos 
de Saúde Pública, v. 26, n. 2, p. 347-357, 2010. 

MELLO, N. F.; PEREIRA, E. L. P.; PEREIRA, V. O. M.; SANTOS, L. M. P. Casos de 
violência contra pessoas com deficiência notificados por serviços de saúde 
brasileiros, 2011-2017. Epidemiologia Serv. Saúde, v.30, n. 3, ago. 2021. 

MINAYO, M. C. S. Violência contra crianças e adolescentes: questão social, questão 
de saúde. Revista Brasileira de Saúde Materno-infantil, v. 1, n. 2, p. 91-102, 
2001. 

MINAYO, M. C. S. Violência e Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

MINAYO, M. C. S.; PINTO, L. W.; SILVA, C. M. F. P. A violência nossa de cada dia. 
Scielo Preprints: Rio de Janeiro, 2022. 

MIRANDA, M. H. H.; FERNANDES, E. C. V.; MELO, R. A.; MEIRELES, R. C. 
Violência sexual contra crianças e adolescentes: uma análise da prevalência e fatores 
associados. Revista Esc. Enfermagem, v. 54, 2020. 

MOODY, G.; CANNINGS-JOHN, R.; HOOD, K.; KEMP, A.; ROBLING, M. 
Establishing the international prevalence of self-reported child maltreatment: a 
systematic review by maltreatment type and gender. BMC Public Health, v. 18, n. 1, 
2018. 

MOREIRA, T. N. F.; MARTINS, L.; FEUERWERKER, L. C. M.; SCHRAIBER, L. B. A 
construção do cuidado: o atendimento às situações de violência doméstica por 
equipes de Saúde da Família. In: Dossiê Violência: questão de interface entre a 
saúde e a sociedade. Revista Saúde soc., v. 23, n. 3, 2014. 

MORGANTE, M. M. Identidade masculina e agressividade: limites para o 
enfrentamento da violência de gênero. Revista Ars Historica, n. 9, p. 138-153, 2014 

NEVES, M. F. R. Violência contra a Criança Escrava no Século XIX. Revista 
Brasileira Crescimento e Desenvolvimento Humano, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 61-
73, 1992. 

NORONHA, C. V.; MACHADO, E. P.; TAPPARELLI, G.; CORDEIRO, T. R. F. C.; 
LARANJEIRA, D. H. P.; SANTOS, C. A. T. Violência, etnia e cor: um estudo dos 
diferenciais na região metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil. Rev. Panam Salud 
Publica, v. 5, n. 4/5, p. 268-277,1999. 

NUNES, A. J.; SALES, M. C. V. Violence against children in Brazilian scenery. 
Ciência e Saúde Coletiva, v. 21, n. 3, p. 871-880, 2016.  

OBSERVATORIO DEL BIENESTAR DE LA NIÑEZ. Caracterización del maltrato 
infantil en Colombia: Una aproximación en cifras. Instituto Colombiano de Bienestar 



103 
 

Familiar — ICBF, 2013. Boletim de conyuntura. In: 
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-37.pdf 

OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS. Child abuse extent and nature, England 
and Wales: year ending March 2019 Child abuse. In: England and Wales, bringing 
together a range of different data sources from across government and the voluntary 
sector, 2020. 

OLIVEIRA, A. C. Violência sexual, infância e povos indígenas: Ressignificação 
intercultural das políticas de proteção no contexto das indígenas crianças. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, v. 14, n. 2, 2016. 

OLIVEIRA, E. M.; F BRITO, R. S. Ações de cuidado desempenhadas pelo pai no 
puerpério. Esc. Anna Nery, v. 3, n. 13, p. 595-601, 2019. 

OLIVEIRA, J. R.; COSTA, C. O. M.; AMARAL, M. T. R.; SANTOS, C. A.; ASSIS, S. 
G.; NASCIMENTO, O. C.  Violência sexual e ocorrências em crianças e 
adolescentes: estudo das incidências ao longo de uma década. Ciênc. Saúde 
Colet., v.19, n. 3 p. 759-771, 2014. 

OLIVEIRA, N. F.; MORAES, C.; JUNGER, W. L.; REICHERNHEIM, M. E. Violência 
contra crianças e adolescentes em Manaus, Amazonas: estudo descritivo dos casos e 
análise da completude das fichas de notificação, 2009-2016. Epidemiol. Serv. Saúde, 
v. 29, n. 1 2020. 

OLIVEIRA, T. R. C.; CONCEIÇÃO, H.N.; PEREIRA, B. M.; OLIVEIRA, T. M. P.; 
MOURA, L. R. P.; CÂMARA, J. T. Violência infanto-juvenil: uma análise das 
notificações no período de 2013 a 2014. Rev. Pesqui. Univ. Fed. Estado Rio 
Janeiro, v. 13, p. 391-396, 2021  

PADOVANI, R. C.; WILLIAMS, L. C. A. Histórico de violência intrafamiliar em 
pacientes psiquiátricos. Psicologia ciência e profissão, v. 28, n. 3, 2008.  

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Regional Status Report 2020: 
Preventing and Responding to Violence against Children in the Americas. 
World Health Organization. Washington, D.C., 2020. 

PAIXÃO, R. F.; PATIAS, N. D.; DELL’AGLIO, D. D. Relações entre violência, clima 
familiar e transtornos mentais na adolescência. Belo Horizonte, Rev. Interinst. 
Psicologia, v.11, n.1, jan./jun. 2018. 

PASSETI, E. – O menor no Brasil republicano. In: História da Criança no Brasil. 
São Paulo: Contexto, 1991. 

PEDROSO, M. R. O.; LEITE, F. M. C. Violência recorrente contra crianças: análise 
dos casos notificados entre 2011 e 2018 no Estado do Espírito Santo. 
Epidemiologia Serv. Saúde, v. 30, n. 3, 2021. 

PEREIRA, V. O. M.;  PINTO, I. V.; MASCARENHAS, M. D. M.; SHIMIZU, H. E. 
RAMALHO, W. M.; FAGG, C. W. Violências contra adolescentes: análise das 
notificações realizadas no setor saúde, Brasil, 2011-2017. Rev. bras. epidemiol., v23, 
n. suppl. 1, 2020. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Pesqui.%20(Univ.%20Fed.%20Estado%20Rio%20J.,%20Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Pesqui.%20(Univ.%20Fed.%20Estado%20Rio%20J.,%20Online)


104 
 

PEREIRA JÚNIOR, A. - Um país que mascara seu rosto. In: HERINGER, R.; 
PEREIRA JÚNIOR., A; BEZERRA, J. L. (org.) Os impasses da cidadania: infância 
e adolescência no Brasil. Rio de Janeiro: Graphos, 1992. 

PFEIFFER, L.; ROSÁRIO, N. A.; CAT, M. N. L. Violência contra crianças e 
adolescentes: proposta de classificação dos níveis de gravidade. Rev. Paul. 
Pediatr., v. 29, n. 4, p. 477-482, 2011. 

PINTO JUNIOR, A. A.; LOPES D. C.; PINHEIRO V. S.; ORTIZ M. M.; OLIVEIRA S. 
L. Perfil da violência sexual doméstica contra crianças e adolescentes no município 
de Dourados/MS. Revista Psicologia e Saúde, v. 4, n. 1, 2012. 

PINTO JUNIOR, A. A.; BORGES, V. C.; GONÇALVES, J. S. Caracterização da 
violência doméstica contra crianças e adolescentes e as estratégias interventivas em 
um município do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Coletiva, v. 23, n. 2, 
p. 124-131, 2015  

PLATT, V. B.; BACK, I. C.; HAUSCHILD, D. B.; GUEDERT, J. M. Violência sexual 
contra crianças: autores, vítimas e consequências. Ciência & saúde coletiva, v. 23, n. 
4, p. 1019-1031, 2018. 

PLATT, V. B. GUEDERT, J. M. COELHO, E. B. S. Violence against children and 
adolescents: Notification and alert in times of pandemic. Rev. Paul. Pediatr., v. 39, 
2020. 

POLIDORO, M.; CUNDA, B. V.; CANAVESE, D. Vigilância da violência no Rio 
Grande do Sul: panorama da qualidade e da quantidade das informações no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de 2014 a 2018. Revista 
Saúde em Redes, v. 6, n. 2, p. 195-206, 2020. 

PORTUGAL, G. Desenvolvimento e aprendizagem na infância. In: CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO (org.). Relatório do estudo: A educação das crianças 
dos 0 aos 12 anos. Lisboa: Ministério da Educação, 2009. 

PRIORE, M. D. História da Criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 2010. 

QUADROS, M. N.; KIRCHNER, R. M.; HILDEBRANT, L. M.; LEITE, M. T. COSTA, 
M. C.; SARZI, D. M. Situação da violência contra crianças e adolescentes no Brasil. 
Enfermería Global, nº 44, p. 174-185, out. 2016. 

RAPOPORT, A.; PICCININI, C. A. Apoio social e experiência da maternidade. São 
Paulo, Revista Brasileira de Crescimento Desenvolvimento Humano, v.16, n. 1, 
abr. 2006. 

RAPOPORT, A.; PICCININI, C. A. Maternidade e situações estressantes no primeiro 
ano de vida do bebê. Psico-USF, v. 16, n. 2, p. 215-225, ago. 2011. 

RATES, S. M. M.; MELO, E. M.; MASCARENHAS, M. D. M.; MALTA, D. C. Violência 
infantil: uma análise das notificações compulsórias, Brasil 2011. Ciência e Saúde 
Coletiva, v. 20, n. 3, p. 655-665, 2015 



105 
 

RICAS, J.; DONOSO, M .T. V. GRESTA, M. L. M. A violência na infância como uma 
questão cultural. Florianópolis, Texto Contexto Enfermagem, v. 15, n. 1, p. 151-
154, 2006. 

RIZZINI, I. Reflexões sobre pesquisa histórica com base em idéias e práticas sobre a 
assistência à infância no Brasil na passagem do século XIX para o XX. In: I 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA SOCIAL, 1., 2006, . 
Proceedings Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 

ROLIM, A. C. A.; MOREIRA, G. A. R.; CORRÊA, C. R. S.; VIEIRA, J. E. S. 
Subnotificação de maus-tratos em crianças e adolescentes na Atenção Básica e 
análise de fatores associados. Saúde em Debate, v. 38, n. 103, p. 794-804, out-dez 
2014. 

SANCHEZ R. N.; MINAYO M. C. S. Violência contra crianças e adolescentes: 
questão histórica, social e de saúde. In: Lima C. A. (org.). Violência faz mal à 
saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. p. 29-38.  

SANTIAGO, F. “Não é nenê, ela é preta”: educação infantil e pensamento interseccional. 
Educação em Revista, v. 23, 2020. 

SANTOS, L. A. C. Poder, ideologias e saúde no Brasil da Primeira República: ensaio 
de sociologia histórica. In: HOCHMAN, G., and ARMUS, D. (org.). Cuidar, controlar, 
curar: ensaios históricos sobre saúde e doenças na América Latina e Caribe. Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004. 

SANTOS, L. F.; SILVA, M. V. F. B.; SANTOS, N. S. S.; PACHECO, L. R.; SILVA, J. 
B.; MUTTI, C. F. Perfil da violência contra crianças em uma capital brasileira. 
Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, v. 7, n. 1, 2020. 

SCHRAIBER, L. B.; D'OLIVEIRA, A. F. P. L.; COUTO, M. T. Violência e saúde: 
contribuições teóricas, metodológicas e éticas de estudos da violência contra a 
mulher. Cad. Saúde Pública, v. 25, 2009. 

SENA, C. A.; SILVA, M. A.; FALBO NETO, G. H. Incidência de violência sexual em 
crianças e adolescentes em Recife/Pernambuco no biênio 2012-2013. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 23, n. 5, p. 1591-1599, 2018. 

SETHI D.; BELLIS M. A.; HUGHES K.; MITIS F. GILBERT R.; GALEA G. European 
report on preventing child maltreatment. Copenhagen: World Health Organization 
Regional Office for Europe; 2013. 

SILVA, P. A.; LUNARDI, V. L.; LUNARDI, G. L.; AREJANO, C. B.; XIMENES, A. S. 
RIBEIRO, J. P. Violência contra crianças e adolescentes: características dos casos 
notificados em um Centro de Referência do Sul do Brasil. Enfermería Global, n. 46, 
2017. 

SILVA, L. M. P.; SANTOS T. M. B.; SANTIAGO, S. R. V.; MELO, T. Q.; CARDOSO, 
M. D. Analysis of the completness of the notifications of violence perpetrated against 
children. Revista Enfermagem UFPE, v. 12, n. 1, 2018.  



106 
 

SILVA, L. C. O.; LIMA, R. N. M.; TOMAZ, R. S. R. Suicídio e Violência: Revisão 
sistemática e análise de dados. In: ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIEVANGÉLICA. Centro 
Universitário de Anápolis Uni. Evangélica, 2020. 

SILVA, S. B .J.; CONCEIÇÃO, H. N.; CÂMARA, J. T.; MACHADO, R. S.; CHAVES, 
T. S.; MOURA, D. E. S.; BORGES, L. V. A.; MOURA, L. R. P. Perfil das notificações 
de violência contra crianças e adolescentes. Rev. Enferm. UFPE, v. 14, 2020. 

SKUSE, D.; BENTOVIM, A. Physical and emotional maltreatment. In: RUTTER, M.; 
TAYLOR, E.; HERSOV, L. (ed.). Child and adolescent psychiatry: modern 
approaches. Oxford: Blackwell Sciences, 1994. p. 209-229. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Mais de 100 mil crianças e 
106dolescents morreram vítimas de agressões na última década. Rio de 
Janeiro, 2022. Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/mais-de-
100-mil-criancas-e-adolescentes-morreram-vitimas-de-agressoes-na-ultima-decada/ 

SOUSA, V.; MOURA, M. B.; MAI, L. D. Saúde indígena urbana: interface entre 
ações estatais e não estatais. Maringá: Editora CESUMAR, 2012. 

SOUTO, D. F.; ZANIN, L.; AMBROSANO, M. B.; FLÓRIO, F. M. Violência contra 
crianças e adolescentes: perfil e tendências decorrentes da Lei nº 13.010. Revista 
Brasileira de Enfermagem, v. 71, suppl. 3, 2018. 

STATISTA. Child abuse in the U.S. Statistics & Facts. Statista Research 
Department, 2022. Disponível em: https://www.statista.com/topics/5910/child-abuse-
in-the-united-states/#topicHeader__wrapper, 

STOLTENBORGH, M. A.; VAN IJZENDOORN, M. H.; EUSER, E.; BAKERMAN-
KRANENBURG, M. J. A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of 
prevalence around the world. Child Maltreatment, v. 16, n. 2, p. 79–101, 2011. 

UNICEF. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_universal_direitos_crianca.p
df. Acesso em: 4 dez. 2021. 

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, Administration on Children, 
Youth and Families. Child maltreatment. Washington, DC: U.S. Government 
Printing Office; 2007. 

WALDMAN, E. A. Usos da vigilância e da monitorização em saúde pública. IESUS, 
v. 7, n. 3, p. 7-26, 1998. Disponível em: 
/portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/iesus_vol7_3_usos.pdf.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Preventing Violence: a guide to implementing 
the recommendations of the World Report to Violence, 2004. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. International Society for Prevention of Child 
Abuse and Neglect. Preventing child maltreatment: a guide to taking action and 
generating evidence. Geneva: World Health Organization, 2006. 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment


107 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. INSPIRE: Seven strategies for Ending Violence 
Against Children. Geneva: World Health Organization, 2016. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Status Report on Preventing Violence 
against Children. Geneva: 2020. 

YAMAMOTO, R. K .R.; LUGO, D. E. M.; LIMA, D. V.; SENA, K. G.; BRAGA, P. C. 
Análise do perfil da violência infantil no município de Goiânia-Goiás. Scielo 
Preprints, 2022.  

ZIONI, F. G.; ADORNO, R. C. F. Crescimento e desenvolvimento na prática dos 
serviços de saúde. Revisão histórica do conceito de criança. São Paulo, Revista de 
Saúde Pública, v. 24, n. 3, p. 204-211, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

ANEXO — FICHA SINAN 

 
 
 



109 
 

 
 

 
 
 


