








Notificac;oes por Principal violencia e Ano 
Perfodo:2013-2015(*) 
Principal violencia 2013 2014 2015 
1.00 Fisica 395 344 259 
2.00 Tortura 0 1 2 

4.00 Sexual 314 324 143 
5.00 Tentativa de suicidio/Suicidio 77 87 86 
6.00 Trabalho infantil 23 124 19 
7.00 Fatal 1 0 0 
8.00 Psicologica 222 66 39 
9.00 Moral 0 2 1 
10.00 Financeira/Economica 7 3  8 
11.00 Negligencia 288 258 137 
12.00 Abandono 12 3 7 
14.00 Outros 8 1 
15.00 Bullying 3 0 0 
Total 1350 1227 702 
(*) lQ semestre 2015 

0 SISNOV permite o registro de 14 tipos diferentes de violencias pre

definidas e possibilita a notificac;:ao de outras modalidades, no item "outros", 

conforme a tabela acima. Quanta ao tipo de violencia predominam as 

notificac;:oes de violencia ffsica [28,0%) seguido de violencia sexual [26,4%) em 

2014. 

Esses dados referem-se aqueles registrados pelas redes mun1c1pa1s e 

expressam o trabalho dos profissionais e seu em pen ho em notificar as violencias 

atendidas. Embora nao expressem a totalidade dos casos de violencia ocorridos 

no municfpio constituem uma base de informac;:oes significativa pela constancia 

e repetic;:ao do padrao das ocorrencias, apoiando o desenvolvimento de 

estrategias apropriadas para estes tipos de violencia. 

Essas tabulac;:oes podem ser complementadas par outras, atraves do 

TABN ET CAM Pl NAS, cuja utilizac;:ao e bastante simples ten do sido apresentada 

em detalhes no boletim anterior N° 8, segundo diferentes criterios que 

permitirao outras visoes e uma compreensao mais adequada do fenomeno. 

Como nos anos anteriores apresentaremos a seguir dados selecionados 

segundo quatro grupos: crianc;:a e adolescente, mulheres adultas, pessoas 

idosas e violencia sexual. Os dados referem-se ao ano de 2014, com excec;:ao das 

tabelas com o numero de notificac;:oes segundo ano que inclui o perfodo de 2009 

ate o primeiro semestre de 2015. 
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