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DANTs- Doenças e Agravos não Transmissíveis

 Desde março de 2020, DANTs- Doenças e Agravos não Transmissíveis, está 
passando por um processo de reorganização. Frente a complexidade dos casos 
envolvendo a violência, foi estabelecido a necessidade de DANTs, atuar em dois eixos, 
sendo na gestão da informação e na gestão do cuidado. 
 A notificação de violências é uma exigência legal, a fim de que a violência 
perpetrada contra estes segmentos da população saia da invisibilidade, revelando sua 
magnitude, tipologia, gravidade, perfil das pessoas envolvidas, localização de ocorrência 
e outras características dos eventos violentos.  Pode-se afirmar também que, a
 notificação é uma dimensão da Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde de 
indivíduos em Situação de Violência (Brasil, 2010) que prevê o acolhimento, o 
atendimento, os cuidados profiláticos, o tratamento, o seguimento na rede de 
cuidado e a proteção social, além das ações de vigilância, prevenção das violências e 
promoção da saúde e da cultura da paz. 

 A notificação de violências integra a lista de notificação compulsória, 
universalizando a notificação para todos os serviços de saúde. A ficha de notificação 
individual deve ser utilizada para notificação de qualquer caso suspeito ou confirmado 
de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho 
escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra as 
mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, 
serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, 
pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT. 
 DANTS está recebendo notificações de violência de todos os serviços públicos e 
privados de saúde de Caxias do Sul. Tais notificações são preenchidas, e 
encaminhadas através do e-mail sinanviolencia@caxias.rs.gov.br (DANTS), e uma via deve 
ser arquivada no próprio serviço. A estratégia de encaminhamento por e-mail, foi 
estabelecida a fim de agilizar o recebimento na Secretaria Municipal da Saúde, e assim 
intervir no eixo cuidado.

[…] Além do grande impacto na morbimortalidade, a violência, 

nas suas mais diversas formas, tem contribuído para a perda de 

qualidade de vida entre as pessoas, com aumento dos custos 

sociais com cuidados em saúde, previdência, absenteísmo à 

escola e ao trabalho, entre outros. A violência é, ainda, uma das 

mais significativas causas da desestruturação familiar e pessoal, 

e suas marcas, muitas vezes, se perpetuam entre as gerações

futuras. (BRASIL/ VIVA, 2015, p.7)



 A ficha de notificação individual deve ser utilizada para notificação de qualquer 
caso suspeito ou confirmado de violência.

Devemos notificar:
1. Violência doméstica – exercida contra pessoas de ambos os sexos e em todas as 
idades. Também chamada de violência intrafamiliar (ocorre entre membros da
própria família, entre pessoas que tem grau de parentesco, laços consanguíneos ou 
ente pessoas que possuem vínculos afetivos). 
2. Violência sexual – exercida contra pessoas de ambos os sexos e em todas as idades. 
Obriga a pessoa a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações
sexuais, ou utilizar de qualquer modo, a sua sexualidade, com fins de lucro, vingança 
ou outra intenção. Ex.: estupro, assédio sexual, exploração sexual, e pedofilia. 
3. Outras violências objeto de notificação:
3.1 Violência autoprovocada – violência que ocorre em ambos os sexos e em todas 
as idades. Inclui as tentativas de suicídio/ automutilação/autoflagelação/autopunição.
3.2 Tráfico de pessoas – exercida contra pessoas de ambos os sexos e em todas as 
idades. Inclui o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento de pessoas, 
recorrendo à ameaça, ao rapto, ao abuso de autoridade, uso da força e outras formas 
de coação, para exercer a prostituição, ou trabalho sem remuneração/ escravo, ou 
para remoção/comercialização de seus órgãos e tecidos. 
3.3 Intervenção por agente legal público – exercida contra pessoas de ambos os 
sexos e em todas as idades.
3.4 Violência financeira/econômica ou patrimonial – exercida contra crianças, 
adolescentes, mulheres e pessoas idosas. Esse objeto de notificação também se aplica 
às pessoas com graus severos de deficiência ou transtorno mental em função de sua 
grande vulnerabilidade. É o ato de violência que implica dano, perda, subtração, 
destruição, ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores de uma pessoa.
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3.5 Negligência/abandono –  exercida contra crianças, adolescentes, mulheres e pes-
soas idosas. Esse objeto de notificação também se aplica às pessoas com graus seve-
ros de deficiência ou transtorno mental em função de sua grande vulnerabilidade. 
Negligência/abandono: é a omissão pela qual se deixou de prover as necessidades e os 
cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social da pessoa atendi-
da/vítima. Ex.: privação de medicamentos; falta de cuidados necessários com a saúde; 
descuido com a higiene; ausência de proteção contra as inclemências do meio, como 
o frio e o calor; ausência de estímulo e de condições para garantir a frequência à 
escola. O abandono é uma forma extrema de negligência. 
3.6 Violência contra criança – ambos os sexos, seja doméstica ou não, independentemente 
do tipo ou natureza da violência.
3.7 Violência contra adolescente – ambos os sexos, doméstica ou não, independentemente 
do tipo ou natureza da violência. VIVA: Instrutivo da Notificação de Violência Doméstica, 
Sexual e outras Violências 
3.8 Violência contra a mulher – todas as idades, doméstica ou não,  independentemente 
do tipo ou natureza da violência.
3.9 Violência contra pessoa idosa – ambos os sexos, doméstica ou não, independentemente 
do tipo ou natureza da violência.
3.10 Trabalho infantil – menores de 16 anos, ambos os sexos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 anos

Considerando a Portaria nº 1.271 de 06 de junho de 2014, em que a notificação de 
violências passou a integrar a lista de notificação compulsória, serão apresentados 
alguns dados a partir de tal ano. Estão sendo considerados nessa análise, as notificações 
de violência que constam no SINAN- Sistema Nacional de Agravos de Notificação.

Tabela 1- Notificações de violência por ano, categorizada por crianças (até 11 anos), 
adolescentes (de 12 anos até 18 anos), homens (19 anos a 59 anos) e outros (LGBT,
deficientes, etc.), mulheres (19 anos a 59 anos), e idosos (mais de 60 anos):

ALGUNS DADOS REFERENTES A VIOLÊNCIA- CAXIAS DO SUL

Não são objeto de notificação:
- Acidentes (de trânsito e de modo geral, como uma
pessoa que cai da árvore); 
- Violência urbana (assaltos, homicídios, briga de bar)
contra homens adultos de 20 a 59 anos;

- Drogadição;
- Ideação suicida;
- Óbitos.

   Fonte: SINAN Caxias do Sul



A categoria que mais apresentou notificações nos últimos anos, foram as crianças, 
seguidos das mulheres. Constata-se que homens/outros são os que tiveram menos 
notificações.

No ano de 2019, o setor DANTs, recebeu mais notificações de violência dos serviços, se 
comparado aos demais anos.

  Percebe-se que, nos anos de 2017 ocorreu um aumento de registros de
notificações no que tange todas as categorias, exceto idosos; e em 2019 um aumento 
de notificações em todas as categorias, que possivelmente são em decorrência de capacitações 
ofertadas a rede.

Gráfico 1- Série histórica

Gráfico 2- Série Histórica de Notificação de violência

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

   Fonte: SINAN Caxias do Sul



RETRATO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA, NO ANO DE 2019
Mapa da Violência de Caxias do Sul, conforme notificações dos serviços de Saúde

No ano de 2019, foram 1.915 notificações de violência recebidas, no setor DANTs. 
Evidencia-se a partir das notificações, que os usuários eram residentes na região dos 
Bairros Santa Fé e Esplanada (conforme destaque na cor vermelha).  Ainda, destacam-se 
os bairros: Santa Catarina, Nossa Senhora de Fátima, Desvio Rizzo, Charqueadas, 
Planalto e Nossa Senhora das Graças (conforme em destaque na cor rosa).

Figura 1- Local de residência dos indivíduos vítimas de violência, que foram notifica-
das no ano de 2019, pelos serviços de saúde.

Gráfico 3- Notificações em 2019, por ciclo vital

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

   Fonte: SINAN Caxias do Sul



            Em relação a natureza/ tipologia da violência, a violência física, sexual, negligência 
e outros (violência autoprovocada) foram as que mais se destacaram. Constata-se que, 
as mulheres são as que mais sofreram violência física, se comparado a outras categorias 
(crianças, adolescentes, idosos, homens/outros). As crianças são as que mais foram 
vítimas de violência sexual, seguida dos adolescentes e mulheres. Observa-se que 
crianças e idosos tem mais notificações por negligência. Já os adolescentes, mulheres, 
homens e outros, estão classificados como outros que inclui a tentativa de suicídio e automutilação.  

Gráfico 4- Lesão Autoprovocada, no ano de 2019

Tabela 2- A origem das notificações, em 2019:

               Lesão autoprovocada é definida como a violência que a pessoa inflige a si 
mesma, podendo ser classificada como comportamento suicida ou autoagressão. O 
comportamento suicida se caracteriza pelo fato de o indivíduo causar lesão a si
próprio, independentemente do grau de intenção letal ou do verdadeiro motivo do 
ato. A autoagressão engloba automutilações, desde as mais leves, como arranhaduras, 
cortes e mordidas, até as mais severas, como amputação de membros. 
               Foram registradas 700 lesões autoprovocadas, sendo de destaque mulheres, 
adolescentes e homens/outros. 

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

   Fonte: SINAN Caxias do Sul



Gráfico 5- Unidades Notificadoras, em 2019

              Em relação a violência contra crianças e idosos, as Unidades Básicas, no ano de 
2019, foram as que mais notificaram. Já no que tange a violência contra mulheres, 
adolescentes, e homens/outros evidenciou-se as notificações realizadas pela
UPA- Unidade de Pronto Atendimento 24h, seguido de Hospitais. 

Pandemia

Tabela 3-

A pandemia (COVID-19), e os seus impactos estão sendo um grande desafio ao
sistema de saúde, bem como a outras políticas e para os diversos âmbitos da sociedade. 
As medidas de prevenção e contenção da disseminação da doença ocasionaram
mudanças drásticas no cotidiano individual, familiar e social (Ornell, Schuch, & Kessler, 
2020). A partir de artigos e ensaios científicos acerca dos impactos da pandemia, a 
violência também se faz presente nesse contexto. Constata-se que, DANTs  recebeu 
de janeiro a setembro do ano de 2020, 203 notificações de violência a mais, se
comparado a mesmo período de 2019.
Seguem dados comparativos de notificações de violência recebidas de janeiro a setembro 
de 2019, ao mesmo período de 2020.

   Fonte: SINAN Caxias do Sul



Gráfico 6- Notificações de violência recebidas, no ano de 2019 e 2020

          Ao comparar as notificações de violência recebidas em 2019, comparando ao 
mesmo período de 2020, percebe-se que, apenas as notificações de violência
envolvendo idosos que apresentaram redução, para as demais categorias (ciclos vitais), 
constata-se aumento.
          Em relação as notificações recebidas, envolvendo crianças e idosos, a natureza da 
violência destaca-se a negligência. A tipologia da violência, envolvendo adolescentes, 
homens/outros e mulheres é a violência autoprovocada.

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

Gráfico 7- Notificadores, de violência contra crianças

 Apenas as notificações acerca dos idosos que reduziram, e demais categorias 
aumentaram.



Em relação aos notificadores acerca da violência contra crianças e idosos, em 2019 a 
maioria das notificações eram oriundas das Unidades Básicas de Saúde, já em 2020, 
apresentou-se a UPA/ PA em destaque.

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

Gráfico 10- Notificadores acerca de mulheres

Gráfico 9- Notificadores de violência acerca de adolescentes

Gráfico 8- Notificadores de violência acerca de idosos



 No que tange as notificações de violência contra adolescentes, mulheres e homens, 
em 2019, e 2020 destacam-se a UPA/PA, e hospitais. 

A violência autoprovocada/auto infligida compreende autoagressões e tentativas de 
suicídio. 
Constata-se a lesão autoprovocada aumentou entre mulheres, homens/outros e 
adolescente. Já entre crianças, apresentou-se redução.

Gráfico 12-  Lesão autoprovocada

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

   Fonte: SINAN Caxias do Sul

Gráfico 11- Notificadores de violência a homens e outros



            Visando enfrentar os impactos da violência, segue até abril de 2020, a oportunidade 
de realizar o curso online de notificação de violência, conforme o link de acesso: 

Lembrando que, os participantes do curso recebem certificado através da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.

Ei! você pode fazer a diferença... acolha / realize escuta qualificada
e notifique todas as situações suspeitas ou confirmadas de violência!

DE CAXIAS DO SUL
PREFEITURA

https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=98


