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Introdução:
Por sua vez, as crianças e adolescentes
As
notificações
compulsórias
por entre 10 e 19 anos, 349.146 sofreram
violência do Sistema Único de Saúde agressão
física,
54.526
lesões
(SUS) contribuem para a inclusão de autoprovocadas, 23.908 por autoria
crianças e adolescentes à proteção legal e paterna e 2.129 mortes (Tabela 1). Entre
integral, além da decisão em políticas de 2015 e 2019 não houve registro de
mortalidade por violência no DATASUS.
saúde.
Verificou-se que o abuso físico, no Brasil,
ocorre, em proporções maiores, com
Objetivo:
O presente estudo observacional e crianças e adolescentes pardos, do sexo
transversal visa avaliar o perfil feminino e na região Sudeste, sendo
epidemiológico de crianças e adolescentes causada pela mãe quanto menor a faixa
vítimas de violência física no Brasil, entre etária, e pelo pai, em crianças maiores e
2009 e 2019.
adolescentes.
Método:
Utilizou-se o Sistema de Informações de
Agravos de Notificação (SINAN),
processado pelo Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS) e fornecido pelo Ministério
da Saúde. Os dados foram dispostos em
tabulações, através das variáveis: Unidade
da Federação (UF) da ocorrência; faixa
etária; sexo; raça; confirmação da
violência física; óbito e responsável pela
lesão.
Resultados:
Em dez anos, foram registradas pelo
DATASUS 444.956 notificações de
violência física a crianças e adolescentes,
entre zero e 19 anos. Dentre os menores
de um ano, 18.483 crianças sofreram
abuso físico. destas, 666 lesões por
autoagressão
ou
suicídio
(autoprovocadas), 4.950 por autoria
materna e 200 com evolução ao óbito.
Entre um e nove anos, 77.287 crianças
sofreram violência física, 1.251 lesões
autoprovocadas, 23.579 por autoria
materna e 372 falecimentos.

Tabela 1 – Cálculo das variáveis

Fonte: Elaborada pelos autores.

Conclusão:
A transmissão dessas informações
demanda ações preventivas e assistenciais
às lesões físicas, desde seu cuidado
longitudinal na atenção primária a
políticas públicas de enfrentamento, como
intervenções familiares.
Palavras-chave:
Abuso
Físico;
Violência
Assistência Integral.
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