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P E R F I L  E P I D E M I O L Ó G I C O  D A  V I O L Ê N C I A  E M  F L O R I A N Ó P O L I S  

-  Ó B I T O S  P O R  A G R E S S Ã O  E  S U I C Í D I O  -  
 

 

Violência  
Esse termo nos remete quase que automaticamente às 

instâncias policiais e jurídicas, além de ser um tema que 

ganha grandes proporções na mídia e nos noticiários. 

Entretanto, trata-se também de um grave problema de 

saúde pública. Ao longo do tempo, a área da saúde tem 

agregado funções para auxiliar na vigilância e no 

controle deste agravo, além de atuar no tratamento dos 

traumatismos físicos e transtornos emocionais a ele 

relacionados. 

A violência é um fenômeno complexo e multicausal, 

dividido pela Organização Mundial de Saúde (1) em três 

grandes categorias: violência coletiva, violência 

autoinfligida e violência interpessoal. 

Nesta oportunidade, serão abordados os casos de 

violência autoinfligida e interpessoal entre os residentes 

de Florianópolis. 

 

 

 

C o m o  a  v i o l ê n c i a  v e m  

i m p a c t a n d o  a  s a ú d e  d a  

p o p u l a ç ã o  d e  F l o r i a n ó p o l i s ?  
 

 

Em Florianópolis, o grupo das doenças cardiovasculares 

representa a principal causa de óbito. As causas externas 

aparecem na terceira colocação entre a população geral. 

No entanto, na faixa etária dos 15 aos 39 anos, as causas 

externas representaram a principal causa de morte no 

período de janeiro de 2006 a julho de 2017 (homens: 

67,0%; mulheres: 31,35%). 

As causas externas resultam em pelo menos três vezes 

mais anos potenciais de vida perdidos (APVPs) do que as 

doenças cardiovasculares e neoplasias (gráfico 1). No 

período de 2006 a julho de 2017, foram 91.733 anos de 

vida perdidos por causas externas entre os 

florianopolitanos, sendo 78.505 somente entre os 

homens. Entre as mulheres, apesar do grupo das 

doenças cardiovasculares representar 5,7 vezes mais 

óbitos que as causas externas, os APVPs por conta das 

causas externas são mais impactantes, por ocorrerem 

em idades mais precoces. Estes resultados evidenciam 

que as mortes ocasionadas pelas causas externas pedem 

ações urgentes também no âmbito da Saúde Pública, 

tanto por sua magnitude como por sua transcendência, 

já que afeta principalmente a população jovem e 

economicamente ativa. 

 

Autores: Ana Cristina Vidor, Ana Rita Peres da Silva, Ana Paula Kliass Machado, Camila Mariano Fernandes, Cintia 

Magali da Silva, Isabela Zeni Atherino, Maria Cristina Itokazu, Maurício de Garcia Bolze, Nilcéia Antunes. 

 

Os crimes violentos letais 

intencionais aumentaram 

mais de 42% em 

Florianópolis no 

último ano. 

(11º Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública, 2017) 
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Gráfico 1. Principais grupos de causas de óbito (capítulo do CID 10) em residentes de Florianópolis, por sexo, 2006-

2017*: a) Número absoluto e b) APVP. 

a)  b)  

Fonte: SIM, 17/10/2017. * Até julho. 

Dentre os óbitos por Causas Externasi destacam-se os acidentes (transporte, quedas ou outros), as agressões 

(homicídios, intervenções legaisii) e as lesões autoprovocadas intencionalmente (suicídio) (gráfico 2). Eventos de 

intenção indeterminada são aqueles em que não foi possível a classificação em uma das categorias anteriores. 

Gráfico 2. Óbitos de residentes em Florianópolis por tipo de causa externa e sexo, 2006-2017*. 

 
Fonte: SIM, 17/10/2017. * Até julho. 

Com exceção das quedas, todos os demais tipos de óbito por causas externas atingem proporcionalmente mais os 

homens. As agressões e os suicídios serão melhor descritos abaixo.  

Além dos determinantes socioculturais, parte da violência no Brasil tem sido associada ao uso indevido de álcool e 

drogas ilícitas e à ampla disponibilidade de armas de fogo (2). 

A violência no trânsito não será abordada nesta edição, pois é o tema de estudos da Rede Vida no Trânsito com análises 

publicadas em boletins anuaisiii.  

                                                 

i De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, décima revisão (CID 10). 
ii Traumatismos/óbitos infligidos por agentes da Lei no cumprimento de suas obrigações para manter a ordem pública (CID 10: Y35-Y36). 
iii Boletim RVT 2016. Disponível em: https://redevidanotransito.wordpress.com/2017/08/17/boletim-2016-base-2015/.  
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V i o l ê n c i a  i n t e r p e s s o a l :  h o m i c í d i o s  e  i n t e r v e n ç õ e s  l e g a i s  

A avaliação das taxas de mortalidade por homicídio e intervenções legais revela uma tendência de aumento muito 

significativa nos últimos dois anos (gráfico 3). A taxa (parcial) de 2017 já é maior que a de 2016 e seria, na projeção para 

o ano inteiro, a maior da série histórica.  

Gráfico 3. Óbitos por homicídio e intervenções legais de residentes em Florianópolis, 
taxas por 100.000 habitantes, 2006-2017*. 

 
Fonte: SIM Florianópolis, 03/10/2017. *até julho. Projeção anual mantendo a média do 1º semestre/2017. 

Os dados da série histórica, de 2006 a julho de 2017, mostram que os homens morrem 20,5 vezes mais que as mulheres 

por homicídio (♂ 95,4% vs ♀ 4,7%). Observa-se que em 2017 esta diferença vem ocorrendo de forma ainda mais 

realçada; no primeiro semestre, somente uma mulher foi vítima de homicídio. Ao longo deste período, houve 

predomínio de adolescentes entre 15 e 19 anos (20,9%) e de adultos jovens entre 20 e 39 anos (60,6%). Quanto à 

escolaridade, os homicídios ocorreram em sua maioria entre aqueles que possuem ensino fundamental incompleto 

(44,9%) e em sua minoria entre os que possuem médio completo ou mais (5,8%). Em contrapartida, segundo dados do 

IBGE (2010), em Florianópolis, a proporção de pessoas que possuem apenas o nível fundamental incompleto é de 20,4% 

e médio completo ou mais, de 63,3%. Pretos e pardos representam 9,9% da população do município (IBGE, 2010) mas, 

do total de homicídios/agressões ocorridos entre 2006 e julho de 2017, 25,3% pertenciam a este grupo. No gráfico 4 

pode-se observar a distribuição dos óbitos por nível de escolaridade da vítima no decorrer da série histórica.  

Gráfico 4. Óbitos por homicídio e intervenções legais, por escolaridade, de residentes em Florianópolis*, 2006-2017**. 

 
Fonte: SIM Florianópolis, 03/10/2017. *Em número absoluto. **Dados parciais até julho/2017. 
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Em suma, estes dados mostram ser este o perfil predominante das pessoas atingidas por esta causa de morte em 

Florianópolis: homens jovens, de baixa escolaridade e com predominância de negros. Estes dados corroboram os 

achados de abrangência nacional (3).  

Quanto à forma de agressão, a grande maioria dos óbitos ocorreu por disparo de algum tipo de arma de fogo (78,5%). A 

literatura confirma que, além dos determinantes socioculturais, parte da violência no Brasil tem sido associada ao uso 

indevido de álcool, drogas ilícitas e à ampla disponibilidade de armas de fogo (2). 

Durante o período observado (de 2006 a julho de 2017), a maior parte dos óbitos por homicídio e intervenções legais 

ocorreu entre residentes do Distrito Sanitário Norte (Centro 19,3%, Continente 25,1%, Norte 40,1%, Sul 14,6%). No 

entanto, este número elevado no Norte é devido ao aumento brusco de assassinatos (valor outlier) entre moradores 

deste distrito em 2017; neste ano, mais da metade das vítimas era residente do DS Norte. 

Por fragilidade dos dados contidos nas declarações de óbito, não foi possível fazer inferências a respeito do local de 

ocorrência das agressões. 

C a r a c t e r i z a ç ã o  d a  v i o l ê n c i a  c o n t r a  a s  m u l h e r e s  ♀  

As agressões/homicídios de mulheres possuem um perfil diferenciado quando comparado aos eventos que atingem os 

homens. A maior parte dos óbitos por homicídios envolvendo mulheres ocorreu no domicílio (35,8%; Estabelecimento 

de saúde: 19,4%; Via pública: 25,4%; Outros: 17,9%). Em contrapartida, entre os homens 47,1% dos óbitos ocorreu em 

via pública (Estabelecimento de saúde: 24,7%; Domicílio: 12,9%; Outros: 14,2%). Este dado corrobora a hipótese de que 

a maior parte das agressões de mulheres acontece no ambiente domiciliar, ao passo que os homens são as principais 

vítimas e os principais agressores nos eventos de violência comunitária (2). 

Para este boletim, efetuou-se também, a partir das Declarações de Óbito, uma pesquisa exploratória na mídia a respeito 

dos homicídios de mulheres. O intuito dessa pesquisa foi identificar os óbitos decorrentes de violência doméstica. Como 

resultado, sabe-se que mais de 1/3 (35,2%) das mulheres assassinadas morreram em decorrência de violência 

doméstica, sendo a grande maioria por ex-companheiros ou parceiros íntimos. Em 30,8% dos casos, não foi possível 

confirmar nem descartar a ocorrência de violência doméstica contra a mulher. 

Gráfico 5. Proporção de casos de violência doméstica 
entre os assassinatos de mulheres ocorridos de 2006 a 
julho de 2017 em residentes de Florianópolis. 

        

Fonte: SIM e Sinan Florianópolis, julho de 2017 (N=68). 

 

As particularidades com relação à 

violência direcionada a pessoas do 

sexo feminino devem subsidiar a 

reflexão sobre o problema e 

instrumentalizar a detecção de 

casos, com o propósito de tornar 

visível a gravidade das situações. 

A violência interpessoal e a 

violência autoprovocada são 

eventos de notificação 

compulsória em todo o território 

nacional. 
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L e s õ e s  A u t o p r o v o c a d a s  e  S u i c í d i o s  

As lesões autoprovocadas incluem a autoagressão/automutilação e as tentativas de suicídio. Vale lembrar que a 

tentativa de suicídio é um evento de notificação imediata, o que possibilita a vinculação da vítima à rede de atenção e à 

proteção social. 

As notificações de lesão autoprovocada quintuplicaram de 2012 para 2013 e mantêm tendência de aumento. Só em 

2017, já foram 97 notificações (até julho). As mulheres representam quase sempre o dobro de notificações de lesões 

autoprovocadas quando comparadas aos homens. Enquanto os óbitos por agressão em mulheres vêm permanecendo 

estáveis, as lesões autoprovocadas apresentaram uma elevação importante em 2016, quando ocorreu um aumento de 

37,5% com relação ao ano anterior. Nos últimos 10 anos, recebemos 804 notificações de lesão autoprovocada, sendo 

70% destas identificadas como tentativa de suicídio. As demais lesões autoprovocadas foram agressões, mutilações e 

abuso de substâncias. 

O gráfico 6 compara a ocorrência de tentativas de suicídio com os suicídios efetivados, enfatizando as diferenças entre 

homens e mulheres. 

Gráfico 6. Percentual de tentativa de suicídio e suicídio por sexo de residentes em Florianópolis, 
2007-2017 (Sinan), 2006-2017 (SIM). 

 
Fonte: SIM e Sinan Florianópolis, julho de 2017. 

Como mostram os gráficos 6 e 7, são os homens os que mais cometem suicídio. Estudos apontam maior probabilidade 

de as tentativas de suicídio resultarem em óbito no sexo masculino; conforme aumenta a idade, cresce também a 

gravidade das lesões decorrentes (4) (5). 

Gráfico 7. Taxas de mortalidade por suicídio (100 mil habitantes), por sexo, 
entre residentes de Florianópolis, 2006-2016: 

 
Fonte: SIM Florianópolis, outubro de 2017. 
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Fonte: Boletim epidemiológico/MS. Vol. 48 - nº 30 - 2017. 

Apesar de as taxas de mortalidade serem maiores em homens e apresentarem relativa estabilidade no período, se 

evidencia uma tendência de elevação das taxas em mulheres. 

Estima-se que para cada caso de suicídio existam de dez a quarenta tentativas não consumadas (6) e que para cada 

tentativa documentada existam outras quatro que não são registradas (7). Considerando a série histórica de residentes 

da Capital, isto significaria que entre 230 e 1.100 tentativas de suicídio deixam de ser notificadas por ano. 

Quando avaliamos esses eventos por faixa etária, chama a atenção o fato de as automutilações e autoagressões serem 

muito frequentes entre adolescentes menores de 15 anos, enquanto que as tentativas de suicídio prevalecem entre 

mulheres de 20 a 39 anos. 

Gráfico 8. Distribuição das notificações por autoagressão de residentes de Florianópolis, por sexo e tipo de violência, 

2007-2017. 

 
Fonte: SinanNet Florianópolis, julho de 2017. 

As lesões autoprovocadas devem ser consideradas importantes indicadores de sofrimento intenso de indivíduos e do 

sentimento de impossibilidade de encontrar soluções para problemas e conflitos, levando à tentativa de tirar a própria 

vida como saída para acabar com a dor (7). A identificação de tal evento deve servir como oportunidade para vincular e 

ativar a rede de apoio, de modo a evitar novas tentativas ou o suicídio propriamente dito, já que as tentativas de 

suicídio tendem a ser recorrentes e a história de tentativa prévia representa o mais importante preditor de suicídio 

completo (7). 

As alternativas de prevenção e controle sugeridas pelo Guia de Vigilância em Saúde 2017 (8) incluem a restrição do 

acesso aos meios para cometer a violência autoinfligida (ex.: medicamentos, alturas desprotegidas), a prevenção e o 

tratamento da depressão e as intervenções escolares com foco no gerenciamento de crises, na melhoria da autoestima 

e no desenvolvimento de habilidades para o enfrentamento de crises. .↙. 

  

 

Informações divulgadas com dados de 2015 pelo Ministério da Saúde e Vigilância 

Epidemiológica Estadual apontaram que a taxa de suicídios no país era de 5,5/100.000 hab. e 

de 8,3/100.000 hab. em Santa Catarina. 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf
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P E R F I L  E P I D E M I O L Ó G I C O  D A  V I O L Ê N C I A  E M  F L O R I A N Ó P O L I S  

-  V I O L Ê N C I A  S E X U A L  -  
 

A violência sexual é um evento que tem consequências físicas e psicológicas marcantes na vida das vítimas (9) (10). A 

literatura demonstra que vítimas de violência sexual são mais vulneráveis a quadros como depressão, pânico, 

somatização, tentativa de suicídio e abuso de substâncias psicoativas (11). 

O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (9), define a violência sexual como: 

[...] qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentários ou investidas sexuais 

indesejadas, ou atos direcionados ao tráfico sexual ou, de alguma forma, voltados contra a 

sexualidade de uma pessoa usando a coação, praticados por qualquer pessoa 

independentemente de sua relação com a vítima, em qualquer cenário, inclusive em casa e no 

trabalho, mas não limitado a eles (p. 149). 

A notificação de violência sexual (suspeita ou confirmada) passou a ser compulsória no Brasil a partir da Portaria nº 104 

do Ministério da Saúde, de 25 de janeiro de 2011, mas desde 2006 o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes em 

Serviços Sentinela (VIVA) capta dados de violência doméstica, sexual e/ou outras violências em serviços de saúde. O 

banco de dados municipal do SINAN contém notificações desde 2007. 

 

 

 

 

 

 

Outro possível viés a ser considerado na interpretação dos dados é o fato de os hospitais de referência serem as 

principais fontes de notificação ao longo desses 10 anos (gráfico 9), com ênfase para o Hospital Infantil Joana de 

Gusmão, que realizou metade das notificações. 

Gráfico 9. Distribuição das notificações de violência sexual por unidade notificadora. a) Vítimas <15 anos (n=489), b) 
Vítimas ≥ 15 anos (n=302). Florianópolis 2007 - 2017. 

a)  b)  

Fonte: SinanNet Florianópolis, julho de 2017.  

 

 

Vale destacar que a subnotificação ainda é um grande limitador, fazendo com que se consiga enxergar 

apenas uma pequena parte do problema e, consequentemente, reduzindo a capacidade de 

desenvolvimento de ações preventivas eficazes. Sendo assim, considera-se importante que os 

profissionais de saúde estejam cada vez mais atentos e sensíveis para a notificação e conheçam o fluxo de 

atendimento, elaborando também estratégias de prevenção individualizadas e comunitárias. 
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Os Centros de Saúde, que são sede das Equipes de Saúde da Família e, assim, podem promover ações de prevenção e de 

identificação precoce de situações de violência, ainda representam apenas 6,2% do total de unidades notificadoras de 

violência sexual, mas com um aumento progressivo e substancial no número de notificações: houve um aumento de 

160% no número de notificações feitas pelos CS de 2013 para 2016, mas apenas 25 CS emitiram notificações de 

violência sexual desde 2007. Esses dados refletem, em parte, a complexidade da abordagem de eventos de violência 

pelos serviços de saúde, pela necessidade de recurso a entidades como o Conselho Tutelar e órgãos de segurança 

pública e pelas repercussões no relacionamento com as famílias e com a comunidade. 

Gráfico 10. Frequência absoluta de notificações, por tipo de violência. Florianópolis, 2007-2017**. 

 
Fonte: SinanNet Florianópolis, julho de 2017. * Trabalho infantil, intervenção legal e violência financeira. ** Dados 
até julho de 2017. 

Observando os registros de violência nos últimos 10 anos, constatamos que a violência sexual é o segundo tipo de 

violência mais notificado. A categoria “Outras violências” inclui as tentativas de suicídio. 

Gráfico 11. Série histórica das notificações de violência sexual em residentes de Florianópolis, por ano de notificação. 

 
Fonte: SinanNet Florianópolis, julho de 2017. *Dados até julho de 2017. 
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Observa-se elevação progressiva no número de notificações de violência sexual ao longo dos anos, com aumento de 

46,9% de 2013 para 2016. Esse aumento está provavelmente relacionado com a maior sensibilidade da rede de atenção 

municipal para a importância da notificação (o que está representado no gráfico 11 pelo aumento do número de 

Unidades Notificadoras) e não necessariamente por um aumento real do evento na população. Uma sensibilização para 

o preenchimento da ficha de notificação, ocorrida em 2008, é um dos possíveis fatores contribuintes para o aumento 

observado a partir de 2007. 

Quanto ao perfil das vítimas notificadas, o sexo feminino é o mais atingido em todas as faixas etárias, o que corrobora 

achados de estudos nacionais (10) (11). É alarmante verificar a predominância de crianças violentadas — em metade 

dos casos, as vítimas tinham nove anos ou menos. É possível que esse dado seja reflexo de o HIJG ser o principal 

notificador. A quase totalidade das notificações no sexo masculino são de vítimas menores de 15 anos. 

Como pontuado no relatório “Sinais Vitais” do Instituto Comunitário Grande Florianópolis (2016) (12), medo, vergonha, 

humilhação e sentimento de culpa podem fazer com que muitas vítimas não denunciem este crime. De acordo com a 

Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAIVS), estima-se que para cada cinco casos de 

violência sexual que ocorrem, apenas um deles é denunciado. Considerando esta estimativa de subnotificação, entre os 

anos de 2007 e 2015, o número de vítimas em Florianópolis pode chegar a 2,8 mil pessoas (12). 

Gráfico 12. Notificações de violência sexual em menores de idade, de acordo com o sexo e a idade da vítima. 
Florianópolis, 2007-2017*. 

 
Fonte: SinanNet Florianópolis, julho de 2017. *Dados até julho de 2017. 

O local predominante de ocorrência da violência sexual é a residência, principalmente para os idosos e crianças; as vias 

públicas ganham importância na população adulta. Dentro da categoria “Outros” estão incluídos aqueles locais que não 

se encaixam nas alternativas dispostas na ficha de notificação, sendo que o local que mais aparece é a casa de familiares 

e/ou conhecidos (gráfico 13).  
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Gráfico 13. Frequência do local de ocorrência, de acordo com a faixa etária da vítima de violência sexual. 
Florianópolis, 2007-2017. 

 
Fonte: SinanNet Florianópolis, julho de 2017. 

O agressor é geralmente um homem (90%) entre 25 e 59 anos (75%). Entretanto, a informação sobre a idade do 

agressor não foi preenchida em 2 de cada 3 notificações. 

Os perpetradores da violência sexual são mais frequentemente amigos ou conhecidos (27%). E, levando em conta que 

várias das outras categorias especificam grupos de conhecidos ou familiares, chama a atenção o fato de a violência 

sexual ser praticada na maioria das vezes por pessoas próximas e/ou conhecidas da vítima, como por exemplo pai, 

padrasto, namorado, etc. 

Gráfico 14. Distribuição do grau de parentesco do agressor com a vítima de violência sexual de residentes de 

Florianópolis, 2007-2017. 

 
Fonte: SinanNet Florianópolis, julho de 2017. 
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Dentre os casos notificados de violência sexual, 38,6% sofreram também violência psicológica concomitante e 35,8% 

sofreram violência física; os demais tipos de violência não apresentaram valores de concomitância maiores que 6%. O 

meio de agressão mais frequentemente utilizado é o uso de força ou espancamento (39,9%) e ameaça (28,2%); os 

demais meios não representaram valores acima de 7%. 

Gráfico 15. Frequência relativa dos tipos de violência sexual, em porcentagem do  
total de notificações, Florianópolis, 2007-2017. 

 
Fonte: SinanNet Florianópolis, julho de 2017. 

Apesar de, na maioria dos casos, ter sido descrita a ocorrência de estupro, em alguns casos houve relato de mais de um 

tipo de violência. 

Em 30% dos casos notificados houve relato de reincidência de violência sexual. A ocorrência de violência psicológica 

concomitante à sexual foi mais frequente entre os casos reincidentes, assim como o envolvimento de dois ou mais 

agressores. Não foram encontradas diferenças significativas entre a incidência (série histórica), a distribuição etária, as 

unidades notificadoras, a raça e a gestação (estar grávida) de casos reincidentes em comparação com os demais. 
 

T R A B A L H O  E M  R E D E  N A  A T E N Ç Ã O  À S  V Í T I M A S  D A   

V I O L Ê N C I A  S E X U A L  E M  F L O R I A N Ó P O L I S  

Por toda a complexidade e gravidade deste evento, é imprescindível um trabalho alicerçado na 

cooperação entre as diversas instituições responsáveis por oferecer proteção e atendimento 

multiprofissional às pessoas em situação de violência sexual. Em Florianópolis, os parceiros que 

compõem a Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAIVS) são a 

Maternidade Carmela Dutra, o Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, o 

Hospital Infantil Joana de Gusmão e o Hospital Nereu Ramos, o Instituto Geral de Perícias, a Delegacia 

de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente, as Delegacias de Polícia, os Conselhos Tutelares, a 

Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Assistência Social e  a Secretaria Estadual da 

Saúde.  

O Protocolo de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, desenvolvido pela RAIVS, 

descreve os procedimentos clínicos, laboratoriais e de interrupção legal de gestação, as profilaxias pós-

exposição às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e HIV, as técnicas de coleta de vestígios, 

assim como o acesso das pessoas aos serviços de atenção.  

Esse documento está disponível em https://goo.gl/g3amZS  

https://goo.gl/g3amZS
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C o n s i d e r a ç õ e s  F i n a i s  

As informações extraídas das notificações de violência sexual e descritas neste capítulo possibilitam aos profissionais de 

saúde conhecer melhor alguns dos aspectos relacionados a este agravo, mas algumas restrições devem ser observadas. 

Uma vez que a notificação deve ser emitida na suspeita de violência, mesmo que não haja a confirmação do fato, os 

dados apresentados se referem às pessoas que foram identificadas como envolvidas em situação de violência sexual, 

mas não necessariamente de casos legalmente comprovados. 

Outro aspecto é que os dados apresentados referem-se apenas aos casos notificados, inseridos no SINAN, o que 

impossibilita a extrapolação dos dados para a população de Florianópolis. Ainda assim, considerando a importância do 

domicílio como principal sítio de ocorrência da violência sexual, especialmente entre vulneráveis (crianças e idosos), é 

essencial que as equipes da Atenção Primária à Saúde estejam atentas à identificação e acionem as redes de proteção 

para os casos identificados. Da mesma forma, é necessário o aprofundamento do estudo de situações de 

vulnerabilidade e risco para permitir melhor atuação preventiva nos casos de violência doméstica. 

No segundo semestre de 2016, iniciou-se uma aproximação entre a Gerência de Vigilância Epidemiológica (GERVE) e a 

Vara da Infância e da Juventude da Capital, que foi fortalecida em 2017. Essa parceria permite que a GERVE mantenha o 

monitoramento do tratamento das crianças portadoras de agravos de notificação compulsória mesmo em casos de 

adoção, mudança de nome e/ou endereço. Considera-se necessário que a RAIVS busque uma aproximação ainda maior 

com os conselhos tutelares, para fortalecer nossa capacidade de proteção social e de saúde das crianças abusadas. 

Algumas ações recentes foram articuladas pela RAIVS com o intuito de sensibilizar e capacitar os profissionais dos 

Centros de Saúde e profissionais do HU no que diz respeito ao fluxo de atendimento e a notificação da violência sexual e 

um novo treinamento está sendo planejado para profissionais das UPAS, Policlínicas e CAPS. .↙. 
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Como denunciar 

As denúncias de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas ao Conselho 

Tutelar ou através do Disque Denúncia nacional (Disque 100) ou do Ligue 180, da Secretaria de Políticas 

para Mulheres, também nacional.  

Além da violência sexual, o Disque 100 recebe denúncias de maus-tratos, negligência, pornografia, entre 

outros crimes. A ligação para os dois telefones é gratuita e o usuário não precisa se identificar. 
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M O N I T O R A M E N T O  D E  I N D I C A D O R E S  D E  S A Ú D E  

A Gerência de Vigilância Epidemiológica monitora os indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância 

em Saúde (PQA-VS) e do Pacto Municipal de Saúde e do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) que 

têm como fonte de dados principalmente os seguintes sistemas: SINASC (Sistema de Informações de Nascidos Vivos), 

SIM (Sistema de Informações de Mortalidade), SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), SI-PNI 

(Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) e VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico). 

Considera-se a população IBGE - Censo (2010) e projeções intercensitárias segundo faixa etária, sexo e situação de 

domicílio. .↙. 

N O T A S  D A  T A B E L A  D E  I N D I C A D O R E S  

2017: Dados parciais até 31 de agosto. 

NR Nenhum caso registrado. 

* Taxa por 100 mil habitantes. As 4 principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis são: doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Houve mudança na forma de cálculo deste indicador. 

A partir de 2013, passa-se a considerar apenas a população residente entre 30 e 69 anos, quando anteriormente 

eram considerados todos os residentes com menos de 70 anos. 

** Não há informações disponíveis. 
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Diretoria de Vigilância em Saúde 
Gerência de Vigilância Epidemiológica 
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Nome do Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de óbitos maternos 2 1 1 1 2 2 2 0 1 2 1 

% de óbitos de MIF investigados (%) ** 99,0 99,1 99,3 97,2 100 100 100 100 100 82,0 

Taxa de mortalidade infantil (por 1000 NV) 7,9 9,9 9,0 9,0 8,4 9,1 5,1 11,0 6,8 6,1 8,3 

% de partos normais (%) 48,3 47,7 45,6 44,1 43,6 45 46,7 48,7 49,5 50,1 50,1 

% de NV com 7 ou + consultas de PN (%) 65,3 66,5 67,8 74,4 69,9 68,8 68,7 70,8 73,1 73,6 72,0 

% de gravidez na adolescência - 10 a 19 anos (%) 15,3 14,0 14,0 12,6 13,0 12,2 12,2 10,8 10,2 9,0 9,8 

Nº de testes de sífilis em gestante por parto SUS ** 0,9 0,6 0,2 1,4 1,6 1,9 1,9 2,2 2,2 2,7 

% parceiros de gestante VDRL reagente tratados (%) 0,0 0,0 0,0 44,4 47,8 37,5 37,8 30,3 52,5 56,9 44,3 

Incidência de sífilis congênita 9 4 7 10 12 14 47 56 53 59 50 

Casos de aids em menores de 5 anos de idade 2 3 1 1 8 1 0 0 0 5 0 

Cobertura vacinal com a vacina pentavalente 88,1 82,2 90,7 86,4 87,2 77,6 79,3 77,5 76,9 85,9  

% de vacinas do CBV com coberturas alcançadas (%) 16,7 33,3 33,3 28,6 42,9 14,3 25,0 12,5 25,0 25,0  

% de pacientes HIV+ com 1º CD4 < 200 cel/mm3 (%) ** ** ** ** 26,0 27,0 20,6 51,1 21,0 22,5 22,5 

Nº absoluto de óbitos por leishmaniose visceral 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Nº absoluto de óbitos por dengue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% de de casos de malária com início de trat oportuno 0 100 0 0 25 57,1 80,0 55,6 50,0 83,3 0 

% de cura de CN de TB pulmonar bacilífera (%) 56,4 64,9 58,5 62,0 66,3 73,8 60,9 52,3 59,8 59,8 39,3 

% de anti-HIV realizados entre os CN de TB (%) 72,0 75,7 75,5 79,4 82,5 84,2 82,5 76,1 70,8 81,5 87,1 

% de contatos de CN de TBPB examinados (%) 47,5 12,1 47,2 43,9 35,9 55,5 50,8 61,7 45,8 60,8 79,2 

% de cura de CN de hanseníase por coorte (%) 100 86,7 83,3 66,7 93,3 90,9 75,0 88,0 100 87,5 28,6 

% de contatos de CN de hanseníase examinados (%) 20,0 20,0 41,9 26,3 58,2 88,2 93,1 89,3 38,9 70,8 25,0 

% de not de violência com o campo raça preench. 97,6 92,4 89,9 91,0 81,9 92,6 90,8 96,1 92,2 94,1 91,8 

Tx de mortalidade prematura (30 a 69) pelas 4 DCNT* 282,1 274,3 271,8 256,9 262,6 267,6 246,0 273,6 280,9 263,5 286,8 

Taxa de mortalidade por causas evitáveis (> 5 anos) 23,2 23,3 24,4 23,9 23,3 21,2 20,6 20,9 21,1 22,0 9,4 

Taxa de APVP por Causas Externas (por 1000 hab.) 21,3 23,9 20,0 21,3 19,2 19,3 14,3 16,7 13,6 16,9 20,6 

Taxa de APVP por Doenças do Aparelho Circulatório 8,4 8,3 8,3 7,7 7,6 7,7 7,3 7,9 8,6 7,8 6,4 

Taxa de APVP por Neoplasias (por 1000 hab.) 10,7 10,2 10,0 9,9 10,6 10,8 9,5 10,6 10,2 9,7 11,6 

% de adultos aval. seu estado de saúde como ruim 4,1 3,9 4,0 4,3 4,2 3,6 4,9 4,0 3,3 3,9 ** 

Prevalência de at física sufic no t livre em adulto (%) 27,5 28,9 32,8 32,9 32,1 33,1 43,9 47,0 47,6 42,1 ** 

Prevalência de tabagismo em adultos (%) 18,4 15,8 18,2 16,0 13,3 13,6 12,4 12,1 10,3 10,1 ** 

Prevalência de diabetes mellitus (%) 6,1 4,9 5,6 6,5 6,2 7,3 5,5 8,3 6,7 6,7 ** 

Prevalência de hipertensão arterial sistêmica (%) 20,6 22,1 20,5 22,3 20,6 21,7 20,5 23,0 21,3 22,2 ** 

Prevalência de obesidade (%) 11,3 11,4 13,0 14,3 15,0 15,7 15,4 14,0 15,7 14,5 ** 

% de adultos que dirigem após uso de álcool (%) 13,6 17,2 14,3 18,0 11,7 15,9 11,0 14,0 13,0 12,9 ** 

% de campo "ocupação" preenchido nas DRT (%) 98,7 88,0 95,9 95,0 98,5 99,3 96,6 94,2 92,2 97,0 92,7 

% de DNCI encerradas oportunamente (%) 75,0 77,4 74,5 87,0 93,6 93,8 96,6 91,2 92,0 92,0 66,7 

% de óbitos não fetais com causa básica definida (%) 99,2 99,0 99,7 99,2 99,2 99,1 99,6 98,6 99,1 98,7 96,8 

% de óbitos no SIM em até 60 dias (%) 82,3 95,8 87,8 96,7 96,4 97,9 95,7 94,3 98,7 94,3 89,1 

% de nascidos no SINASC em até 60 dias (%) 96,8 97,2 92,0 95,3 94,2 90,5 90,6 94,3 98,0 95,6 95,5 

% de semanas epidem. com lote do SINAN enviado 88,5 88,7 80,8 80,8 94, 90,4 92,3 92,5 86,5 92,3 84,6 

 
Nascer em Florianópolis 
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