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A violência representa hoje uma das principais 

causas de morbimortalidade, especialmente na 

população jovem. Atinge crianças, adolescentes, 

homens e mulheres. 

Uma análise detalhada das informações disponíveis 

demonstra que a violência tem várias faces e afeta 

de modo diferenciado a população. Enquanto os 

homicídios, em sua maioria, ocorrem no espaço 

público e atingem particularmente os homens, a 

violência sexual afeta em especial as mulheres e 

ocorre principalmente no ambiente doméstico ¹. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e da Organização das Nações Unidas (ONU), 

a violência sexual inclui uma ampla variedade de 

atos, incluindo tentativa bem sucedida ou não de 

manter relação sexual de forma forçada, contato 

sexual não desejado, atividade sexual realizada sem 

consentimento e sob coerção com uma mulher ou 

criança, comentários sexuais não consentidos, 

abuso sexual de crianças, mutilação genital, assédio 

sexual, iniciação sexual forçada, prostituição 

forçada, tráfico com objetivo sexual, entre outros ¹.  

 

Os dados sobre violência sexual mostram que não 

há distinção entre classes, segmentos sociais e 

cor/etnia. Os crimes sexuais, em particular os de 

estupro, são socialmente tratados numa perspectiva 

que oscila entre considerá-los crimes hediondos, 

principalmente quando praticado contra crianças, 

ou como fatos banais, como quando ocorrem no 

casamento pelo companheiro da vítima ³. 

A violência sexual atinge sobretudo meninas, 

adolescentes e mulheres jovens no Brasil e no 

mundo. Os estudos sobre o tema indicam que a 

maior parte da violência é praticada por parentes, 

pessoas próximas ou conhecidas, tornando o crime 

mais difícil de ser denunciado. Menos de 10% dos 

casos chegam às delegacias ². A violência sexual é 

um problema sério, tanto de violação dos direitos 

humanos quanto de saúde pública. Acarreta 

diversos agravos à saúde, como por exemplo, abuso 

de álcool e drogas, distúrbios gastrointestinais, 

inflamações pélvicas crônicas, dores de cabeça, 

ansiedade, depressão, distúrbios psíquicos graves 

como tentativa de suicídio, além do trauma físico 

direto e possibilidade de gravidez e contágio com 

doenças sexualmente transmissíveis ¹. 

Buscou-se através da coleta de dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fazer 

um estudo descritivo analisando as informações 

sobre as notificações de violência sexual, registradas  

 

Análise das Notificações de  
Violência Sexual no Município de  

Passo Fundo no período de  
Janeiro de 2010 a Dezembro de 2011 



no município de Passo Fundo no período de janeiro 

de 2010 até agosto de 2011, de acordo com sexo, 

faixa etária, local de ocorrência e vínculo com o 

agressor.  

Do total de 56 casos notificados de violência sexual 

no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, 

a violência feminina correspondeu a 75% (n=43) das 

notificações (10 e 33 casos, respectivamente), 

evidenciando um aumento significativo de 

notificações no período referente ao ano de 2011.  

Já em relação à violência sexual masculina, ela 

correspondeu a 25% (n=13) dos casos notificados, 

sendo que, no ano de 2010 ocorreram 8 casos, e de 

janeiro até agosto de 2011 ocorreram apenas  5 

casos.  

Em relação à preponderância dos casos de acordo 

com a faixa etária observou-se uma incidência 

maior de casos de violência sexual masculina 

(Figura1) na faixa etária de 0-9 anos, principalmente 

no ano de 2010, seguida pela faixa etária de 10-19 

que teve um aumento considerável no ano de 2011. 

Observou-se também a ausência de notificações em 

outras faixas etárias. 

 

 

Figura 1. Percentual de notificações de violência sexual 
masculina, por faixa etária, no município de Passo Fundo. 

 
Para os casos notificados de violência sexual 

feminina observou-se uma incidência maior de 

casos na faixa etária de 0-9 anos no ano de 2010, 

bem como uma incidência maior na faixa etária de 

10-19 anos no ano de 2011. Diante disso torna-se 

importante salientar que a faixa etária de 60 anos e 

mais teve incidência, ainda que baixa no período de 

2011 enquanto no período anterior não (Figura 2). 

 

Figura 2. Percentual de notificações de violência sexual 
feminina, por faixa etária, no município de Passo Fundo. 

 

Considerando o vínculo com o agressor (Figura 3), 

observou-se que o mais sobressalente foi o agressor 

desconhecido, principalmente no período referente 

ao ano de 2011, seguido por amigo/conhecido e 

outros. Além dos vínculos apresentados no gráfico 

existem, mãe, madrasta, namorado (a), ex-

namorado (a), filho (a), cuidador, patrão/chefe, 

pessoa com relação institucional, policial e própria 

pessoa que não receberam nenhuma marcação, e 

não são caracterizados como outros. 

 

Figura 3. Vínculo do agressor com as vítimas notificadas 
em Passo Fundo. 

 
Quanto ao local de ocorrência (Figura 4), notou-se 

uma acentuada incidência da ocorrência em 

residências, seguida pela via pública. Além dos 



 

locais expressos no gráfico, existem outros que não 

tiveram nenhuma marcação como habitação 

coletiva, local de prática esportiva, bar ou similar, 

comércio e serviços e indústria construção. 

 

 

Figura 4. Local de ocorrência da violência sexual 
notificada em Passo Fundo. 

 
Pode-se observar que os dados obtidos sobre a 

violência sexual no município de Passo Fundo estão 

em consonância com os estudos sobre o tema 

utilizados como fonte de pesquisa. A violência 

sexual feminina é a mais sobressalente e se 

intensifica em crianças, adolescentes e jovens 

adultas. Enquanto a masculina, em menor número 

ocorre exclusivamente em crianças e adolescentes, 

caracterizando-se como abuso sexual infantil. O que 

incita discussões mais aprofundadas sobre o tema, 

visto que, de alguma forma, a visão da violência 

sexual ainda está intimamente vinculada à imagem 

que se faz da vítima, de seu comportamento e 

moralidade ³. 

Espera-se que o aumento das notificações de 

violência sexual feminina não esteja unicamente 

ligado com um aumento na ocorrência desses casos, 

mas também, que possa ser um reflexo de todos os 

trabalhos de sensibilização, capacitação e educação 

continuada realizados nas Unidades de Saúde. Este 

trabalho nos CAIS, Ambulatórios, ESF e Hospitais, 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, têm o 

intuito de melhorar o preenchimento das 

notificações dos casos de violência, levando em 

consideração sua compulsoriedade, que, partindo 

de várias leis e portarias intensificam a necessidade 

de conhecer esta realidade. Recentemente foi 

regulamentada através da portaria nº 104, de 25 de 

janeiro de 2011, que define a relação de doenças, 

agravos e eventos em saúde pública de notificação 

compulsória em todo o território nacional, 

estabelecendo fluxo, critérios, responsabilidades e 

atribuições aos profissionais e serviços de saúde.  Os 

locais e os profissionais da área da saúde são 

normalmente os primeiros a entrarem em contato 

com situações de violência, portanto têm a 

responsabilidade de notificar os casos, tanto 

suspeitos como os confirmados da mesma, uma vez 

que as vítimas buscam nesses locais ajuda, numa 

tentativa de curar suas marcas físicas e psicológicas. 

Em contrapartida o decréscimo significativo 

apresentado em relação à violência sexual 

masculina, nos leva a pensar que isso possa ser 

resultado da diminuição efetiva da ocorrência de 

casos ou de alguma falha no sistema, como por 

exemplo, a subnotificação, que é e vem sendo um 

grande problema a ser enfrentado principalmente 

pela Vigilância Epidemiológica, que trabalha com 

indicadores que devem ser fidedignos para o 

embasamento de políticas públicas que tragam 

resolutividade para os problemas por ela e pela 

população levantados.  

Quanto a faixa etária, pôde-se observar que 

independentemente do sexo, no ano de 2010 houve 

uma maior incidência na faixa de 0-9, enquanto no 

ano de 2011 a incidência foi maior na faixa etária de 

10-19 anos. 



Em relação ao vínculo com o agressor, tem-se a 

impressão de que o desconhecido é muito mais 

recorrente. Entretanto somando-se o número dos 

agressores que tem vínculo de parentesco e/ou 

amizade com as vítimas temos um escore mais 

significativo.  Se for feita uma relação, da residência 

como local de ocorrência dos casos mais 

significativa, e do vínculo com o agressor, pode 

inferir-se que os casos de violência sexual ocorrem 

com frequência no ambiente doméstico, acordando 

com o referencial teórico. É importante ressaltar 

que a violência sexual, tendo uma maior incidência 

no âmbito familiar, sendo perpetrada por parentes, 

amigos e conhecidos leva consigo o tabu social, que 

associado ao silêncio das vítimas pelas mais 

variadas questões desde sentimentos de culpa, 

vergonha e discriminação até medo de represálias 

do perpetrador ¹,  conduz a um menor índice de 

denúncias e de notificações.  

A temática da violência sexual vem sendo cada vez 

mais discutida e estudada no município de Passo 

Fundo, mas ações efetivas ainda são insipientes, 

uma vez que ela é permeada de preconceitos e 

tabus e os dados sobre ela podem não ser 

representativos da realidade, o que nos leva a 

enfatizar a importância da notificação e de seu 

preenchimento adequado. Com isso será possível a 

criação de novas políticas públicas que venham ao 

encontro dessa realidade e que consigam atuar de 

forma pontual na prevenção, orientação e 

tratamento de todos os vetores relacionados á 

violência sexual na realidade tal qual ela se 

apresenta.   
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A escola como um espaço de relações é ideal para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e político, 

na medida em que contribui na construção de 

valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de 

conhecer o mundo, interferindo diretamente na 

produção social da saúde. Nesse ambiente também 

é visível que, a parcela da população, composta por 

crianças e adolescentes, está exposta a graves riscos 

de adoecimento e a situações de vulnerabilidade 

que precisam ser objeto prioritário de ação pelo 

sistema de saúde, em conjunto com outros setores, 

como o de educação. Promover e proteger a saúde 

impactará de maneira positiva as condições de 

aprendizado e, consequentemente, a construção da 

cidadania (Cadernos de Atenção Básica-Saúde na 

Escola, 2009).  

 

 
 

Pensando na “saúde da escola” 
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O Programa Saúde na Escola (PSE) vem contribuir 

para o fortalecimento de ações na perspectiva do 

desenvolvimento integral e proporcionar à 

comunidade educanda a participação em programas 

e projetos que articulem saúde e educação, para o 

enfrentamento dos fatores que comprometem o 

pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e 

jovens brasileiros. Essa iniciativa reconhece e acolhe 

as ações de integração entre saúde e educação já 

existentes e que têm impactado positivamente na 

qualidade de vida dos estudantes (Semana Saúde na 

Escola, Guia de sugestões de Atividades, 2012).  

Nessa perspectiva o PSE, lançado em setembro de 

2008, fruto do esforço do governo federal em 

construir políticas intersetoriais para a melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira, é 

resultado de uma parceria entre os ministérios da 

Saúde e da Educação. Os seus objetivos são reforçar 

a prevenção à saúde dos alunos brasileiros e 

construir uma cultura de paz nas escolas. Consiste 

em avaliações do estado nutricional, da incidência 

precoce de hipertensão e diabetes, do controle de 

cárie, da acuidade visual, auditiva e também 

psicológica (Revista Brasileira Saúde da Família, 

2008). 

A instituição deste programa foi feito por meio de 

várias portarias¹ onde o Ministério da Saúde 

juntamente com o Ministério da Educação 

publicaram formas de aplicações dos recursos 

financeiros. E posteriormente estabeleceram os 

critérios e recursos financeiros para os Municípios 

que fossem aderir o Programa Saúde na Escola – 

PSE, juntamente com a listagem dos mesmos 

interessados. E em Agosto de 2011 foi estabelecido 

o Termo de Compromisso Municipal para 

recebimento dos recursos referentes ao Programa 

(Ministério da Saúde, 2011). 

Para facilitar a execução das ações, o programa foi 

organizado em quatro componentes. São eles:  

I - Avaliação das condições de saúde dos alunos, que 

compreende: avaliação clínica e psicossocial, 

avaliação nutricional, avaliação da saúde bucal, 

incidência precoce de hipertensão e diabetes, 

acuidade visual e auditiva e ainda avaliação 

psicológica do estudante;  

II - Ações de promoção da saúde e prevenção das 

doenças e agravos como, promoção da alimentação 

saudável, promoção da atividade física, educação 

para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao 

uso do álcool, tabaco e outras drogas; 

III - Educação permanente e capacitação de 

profissionais da Educação e Saúde e de jovens para 

o PSE. Neste componente está prevista a realização 

de educação permanente de Jovens para Promoção 

da Saúde e Educação permanente, capacitação de 

profissionais da educação nos temas da saúde e 

constituição das equipes de saúde que atuarão nos 

territórios do PSE;  

IV - Monitoramento e avaliação da saúde dos 

estudantes, realizados através da reorganização das 

ações e atividades com foco maior nas necessidades 

reais dos estudantes e monitoramento e avaliação 

do PSE, realizados por meio de coleta de 

informações diretamente com as equipes, através 

de um formulário eletrônico, que será 

disponibilizado periodicamente para preenchimento 

(Portal da Saúde, Programa Saúde na Escola). 

De acordo com a proposta do programa, é 

necessário ver o aluno como um todo na escola, não 

somente preocupar-se com a formação do 

conteúdo em si, como ler e escrever. O município 



de Passo Fundo como um polo em Saúde e 

Educação, é referência na macro região norte e 

possui um grande potencial para a atribuição das 

metas do programa PSE porém há  a necessidade de 

potencializar a intersecção da Secretaria da 

Educação e Secretaria da Saúde. O município já 

possui uma rede de profissionais da saúde, dessa 

forma, a abordagem interdisciplinar passa a ser 

fundamental no âmbito escolar. Pode-se destacar a 

possibilidade de intervenção de alguns profissionais 

da saúde como, psicólogo, fisioterapeuta, 

enfermeiro e fonoaudiólogo entre outros, no 

âmbito da saúde escolar.  

O profissional da psicologia pode melhorar na 

dinâmica da criança/adolescente que busca ajuda 

por uma queixa relacionada a dificuldades 

escolares, ou até mesmo quanto a problemas 

emocionais e familiares.  

Algumas ações que o psicólogo deve realizar além 

de atendimentos individuais, é orientação sexual, 

profissional, trabalhar em grupos sobre 

relacionamentos, ética, bullying tanto com 

professores, quanto com alunos. O psicólogo no 

âmbito escolar deve atuar como um centralizador, 

agente de reflexões e não focar somente nos 

problemas, mas sim olhar as relações desse 

contexto, levando em consideração as pessoas e o 

meio em que estas vivem. 

O profissional da fisioterapia, dentro do ambiente 

escolar, pode atuar na promoção da saúde, na 

prevenção de problemas físicos ou orgânicos, no 

desenvolvimento de diagnósticos funcionais para 

elaboração de tratamentos específicos, na 

condução de programas para ergonomia escolar, 

inclusão de crianças portadoras de necessidades 

especiais e desvios posturais. 

A escola é o ambiente ideal para prevenir e orientar 

os estudantes sobre os desequilíbrios posturais, 

pois são justamente na fase escolar que o indivíduo 

adota certos hábitos, muitas vezes inadequados, os 

quais refletirão em dores e patologias no futuro, 

principalmente na coluna vertebral. As alterações e 

as dores na coluna vertebral em crianças são 

apontadas como multicausais, no entanto, um dos 

fatores mais destacados em estudos científicos 

refere-se aos hábitos relacionados às atividades 

escolares. 

O profissional da enfermagem é também 

responsável pela promoção, prevenção e 

recuperação da saúde dos indivíduos, dentro de sua 

comunidade. E como educador para a saúde, atua 

no intuito de preparar o indivíduo para o 

autocuidado, informação aos escolares sobre 

sexualidade na adolescência, cuidados na 

alimentação, prevenção da obesidade, perigos 

sobre uso de drogas e medicamentos sem 

prescrições, entre outros assuntos que cabem à 

comunidade escolar.  

A respeito da assistência à saúde e cuidados de 

enfermagem, os alunos devem ser avaliados antes 

de admitidos à escola e periodicamente, de acordo 

com sua idade, visando um acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, prevenção de 

problemas de saúde, além do controle de 

imunização, a fim de detectar agravos e prevenir 

outros que possam colocar em risco a saúde da 

coletividade escolar. Outro aspecto importante que 

cabe ao enfermeiro atuante na escola é a realização 

de um trabalho conjunto escola/família, onde esta 

seja valorizada, trazendo-a para fazer parte do 

processo de planejamento, execução e avaliação 

das atividades realizadas com seus filhos, 



 

garantindo assim a continuidade, do trabalho 

realizado pela escola. 

O enfermeiro deve modificar hábitos e atitudes, 

levando ao individuo cada vez mais para uma 

escolha individual numa percepção crítica onde está 

inserido utilizando à educação em saúde como 

estratégia para aumentar a qualidade saudável na 

vida de nossa clientela (Educação em saúde: uma 

estratégia da enfermagem para mudanças de 

comportamento, 2009). 

As atribuições do profissional da fonoaudiologia são 

estabelecidas dentro do ambiente educacional a fim 

de desenvolver trabalho de promoção, 

aprimoramento e prevenção, do que se refere à 

área de comunicação escrita e oral, voz, 

motricidade oral e audição, participar da equipe de 

planejamento escolar, orientar os pais e 

professores, dando indicações e técnicas que 

ajudem a preparar as crianças para a alfabetização, 

assim como etapas posteriores a ela, sugestões que 

contribuam para a melhoria do desempenho escolar 

da criança. Aconselha-se quanto aos malefícios do 

uso excessivo de fones de ouvido com o volume 

aumentado, orientando sobre a melhor forma de 

uso do aparelho, pois se sabe que este prejudica 

gradualmente a audição. Também é de extrema 

valia a atuação do fonoaudiólogo diretamente com 

os professores, informando e esclarecendo acerca 

dos cuidados que se devem ter com a voz, devido 

ao abuso vocal, por meio de oficinas ou palestras.  

 O fonoaudiólogo por meio de palestras e 

programas na escola visa fornecer conhecimentos 

sobre problemas auditivos e comunicativos, tais 

como: o modo respiratório adequado, os hábitos 

orais (sucção do dedo, chupeta ou mamadeira), o 

desenvolvimento da linguagem, a mastigação 

adequada, saúde auditiva, higiene vocal, com o 

objetivo de que os pais e professores possam 

reconhecer as alterações e anormalidades em seus 

filhos e alunos para que haja uma detecção precoce 

e por sua vez um tratamento mais eficaz (CRF, 

2010).  

O trabalho multidisciplinar de saúde, a preocupação 

com a realidade escolar na construção do programa 

PSE e a busca por desenvolver um trabalho 

intersetorial sistematizado e contínuo entre Escola e 

ESF demonstraram significativos avanços no 

desenvolvimento do referido trabalho, visando à 

promoção da saúde. Com a união e comunicação 

dos profissionais de saúde, podemos promover a 

integração familiar com os jovens e escola. 
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