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RESUMO 

Introdução: A violência interpessoal (VIP) é um evento de elevado impacto epidemiológico 

por suas graves consequências sociais, financeiras e nos indicadores de saúde. Objetivo: 

Descrever a prevalência e identificar os fatores associados ao autorrelato de violência 

interpessoal sofrida na população adulta do Ceará no ano de 2013. Métodos: Estudo 

seccional, realizado a partir de dados secundários da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, 

sendo consideradas 2.900 entrevistas domiciliares e 2.560 individuais dos adultos 

selecionados no Ceará. Para estimar a prevalência de VIP foi criada uma variável a partir das 

questões: Nos últimos 12 meses, o (a) sr. (a) sofreu alguma violência ou agressão de pessoa 

desconhecida (como bandido, policial, assaltante etc.)? E/ou nos últimos 12 meses, o (a) sr. 

(a) sofreu alguma violência ou agressão de pessoa conhecida (como pai, mãe, filho (a), 

cônjuge, parceiro (a), namorado (a), amigo (a), vizinho (a))? O banco foi padronizado 

através do SPSS® versão 20, por meio do módulo survey analisys. Associações e estimativas 

da razão de chances prevalentes foram calculadas excluindo os casos em que a violência 

sofrida foi citada para ambos agressores. Resultados: No Ceará, 6,9% dos entrevistados 

relatam VIP por pessoa conhecida ou desconhecida, sendo que 3,8% por desconhecidos. Os 

indivíduos que mais referem VIP, por desconhecidos, são do sexo masculino (51,0%), com 

menos de 30 anos (44,0%), brancos (66,4%), sem cônjuge (53,4%) e não casados 65,5%), 

com ensino médio completo ou ensino superior (65,2%), único emprego (95,8%), com renda 

média de R$1.103,00 (ep= ± 124,3). Há associação significante entre sofrer violência por 

desconhecido e autoavaliação de saúde boa ou muito boa (p=0,008, RCP=2,544, IC=1,276- 

5,073), ter ensino médio completo superior incompleto ou mais (p=0,030, RCP= 3,151; IC= 

1,444- 6,877), residir até 2 pessoas com 18 anos ou mais (p=0,024, RCP=0,385, IC=0,167- 

0,889), não ter o domicílio cadastrado na UBSF (p=0,023, RCP=2,152 IC=1,111- 4,170), 

possuir plano de saúde (p=0,021, RCP=3,138 IC=1,162- 8,476) e rede geral ou pluvial de 

esgoto (p=0,059, RCP=2,078, IC=0,967-4,463). Conclusão: A prevalência de VIP no Ceará 

por agressores desconhecidos é física, com uso de arma de fogo, por pessoas que buscam 

roubo ou furto. Homens, jovens e trabalhadores, com maior renda e escolaridade, 

autoavaliação em saúde boa, com plano de saúde, moradias sem acesso à rede geral de esgoto, 

famílias numerosas e não tem cobertura pela atenção primária à saúde se associam ao 

autorrelato de violência por desconhecido na população adulta. Se faz necessário desenvolver 

ações públicas intersetoriais efetivas que fortaleçam e reorganizem a Segurança Pública para 

o combate e controle da VIP por agressor desconhecido na população adulta do Ceará. 

Palavras-chave: Epidemiologia. Exposição à Violência. Autorrelato. 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The interpersonal violence (VIP) is a high epidemiological impact event and, 

due to its serious social, financial and health indicators. Objective: To describe the prevalence 

and factors associated with self - report of interpersonal violence suffered in the adult 

population of Ceará in the year 2013. Methods: Sectional study, based on secondary data 

from the National Health Survey of 2013, being considerad of 2,900 homes interviews and 

2,560 individuals of the selected adults in Ceará. In order to estimate the prevalence of VIPs, 

a variable was created based on questions: In the last 12 months, did you experience any 

violence or aggression from an unknown person (such as thugs, police, robbers, etc.)? and/ or 

In the last 12 months, have you experienced any violence or assault by a known person (such 

as a parent, spouse, spouse, partner, boyfriend, friend, ), neighbor? The bank was standardized 

through SPSS® version 20, through the survey analisys module. Associations and estimates 

of the prevalence ratio were calculated excluding the cases in which the violence suffered was 

cited for both types of aggressors. Results: In the state of Ceará, 6.9% of the respondents 

report VIPs per person known or unknown, being 3.8% unknown and 3.4% known. The 

majority of individuals who reported VIP were male (51.0%), less than 30 years old (44.0%), 

whites (66.4%), without spouses (53.4%) and 65.5%), with a high school education or higher 

education (65.2%), single job (95.8%), with an average income of R $ 1,103 (p = 124.3). 

There was a significant association between undergoing violence for unknown and self-rated 

health (p = 0.008, RCP = 2.544, CI = 1.276-5.073), having incomplete higher secondary 

education or more (p = 0.030, RCP = 3.151; CI = 1.444- 6.877), residing up to 2 people aged 

18 or older (p = 0.024, RCP = 0.385, CI = 0.167-0.889), not having the domicile registered at 

the UBSF (p = 0.023, RCP = 2.152 CI = 1.111- 4,170), have health insurance (p = 0,021, RCP 

= 3,138 CI = 1,162- 8,476) and sewage system (p = 0,059, RCP = 2,078, CI = 0,967-4,463). 

Conclusion: The prevalence of VIPs in Ceará by person unknown is physical, with the use of 

a firearm, by people who seek robbery or theft. Men, youth and workers, with higher income 

and education, good health self-assessment, health insurance, housing without access to the 

general sewage system, large families and no coverage by primary health care are associated 

with self-reported violence in the adult population. It is necessary to develop effective 

intersectoral public actions to strengthen and reorganize the Public Security to combat and 

control of VIP by unknown assailant in the adult population of Ceará. 

Keywords: Exposure to Violence. Self-report. Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cada ano, mais de um milhão de pessoas perdem a vida vítimas da violência e, 

apesar deste agravo, sempre tem feito parte do contexto histórico da humanidade (OMS, 

2014). A violência se traduz em menor produtividade, piores indicadores de saúde e altos 

custos de segurança, com consequências negativas de longo prazo sobre o desenvolvimento 

humano, social, econômico e sustentável. Sendo considerado grave problema de saúde 

pública por sua alta morbimortalidade e impacto negativo na qualidade de vida, a violência 

também exerce forte pressão sobre sistemas de saúde e de justiça criminal, bem como sobre 

os serviços de atendimento social (SILVA et al., 2013).  

Na última década, tornou-se um importante e grave problema, estimando-se que 

seja uma das principais causas de morte de pessoas entre 15 e 44 anos em todo o mundo 

(DAHLBERG; KRUG, 2006). De modo geral, a violência resulta de transformações políticas, 

econômicas e sociais que aumentam o acirramento das relações sociais e das dificuldades de 

acesso da população ao apelo do consumo, aos serviços (LEMOS TURTE-CAVADINHA et 

al., 2014; OMS, 2014; SILVA, 2015; ALMEIDA et al., 2016). Além disto, estudos relatam 

que a violência corrói a estrutura econômica de comunidades, uma vez que a economia local é 

impactada por absenteísmo na força de trabalho, perda de produtividade e escassez de capital 

humano, e enfrenta desincentivos para investimentos e desenvolvimento econômico (LEMOS 

TURTE-CAVADINHA et al., 2014; ALMEIDA et al., 2016).  

No Brasil, os homicídios cresceram 346,5% em 30 anos (OMS, 2014; 

WAISELFISZ, 2015; WAISELFISZ, 2016). Em 2016, segundo o Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, houve 62.517 homicídios1 no Brasil, 

atingindo pela primeira vez a taxa de homicídios 30,3 por 100.000 habitantes (CERQUEIRA 

et al., 2018). Entre os anos de 1998 a 2008, as regiões Norte e Nordeste sofreram com 

preocupantes taxas de crescimento de homicídios, onde quase todos os estados 

quadruplicaram, ou quase, seu número de homicídios. A região Norte evidenciou uma taxa de 

homicídios de 108,1 por 100.000 habitantes e a região Nordeste alcançou uma taxa de 

homicídios de 101,5 por 100.000 habitantes (WAISELFISZ, 2011). 

Segundo o Mapa da violência de 2016, o sexo masculino caracteriza-se pela 

maioria das vítimas dos homicídios por arma de fogo, com média nacional de 94,4%. E os 

estados e regiões do país seguem com homogeneidade nessa média, todos oscilam entre 91% 

e 96% de masculinidade das vítimas (WAISELFISZ, 2016). Somente em 2011, os óbitos por 

 
1 Considerados as categorias agressões (110) e intervenções legais (112) do CID- 10, segundo o SIM/SVS/MS. 
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causas externas entre os jovens são responsáveis por 73,6% das mortes no Brasil, sendo que 

os homicídios são responsáveis por 39,7% das mortes entre jovens e 1,8% na população não 

jovem (WAISELFISZ, 2014). Em 2016, 33.590 jovens foram assassinados no Brasil, sendo 

94,6% do sexo masculino (CERQUEIRA et al., 2018). 

Todos os estados do Norte e Nordeste tiveram um crescimento superior a 80% nas 

taxas de homicídios entre 2006 e 2016 (CERQUEIRA et al., 2018). O estado do Ceará teve 

uma variação de 86,3% nesse mesmo período, em 2006 detinha uma taxa de 21,8 por 100.000 

habitantes e em 2016 atingiu 40,6 por 100.000 habitantes.  

O mapa da violência relata que entre 2004-2014, a taxa de mortalidade por arma 

de fogo no Ceará quase triplicou (11,7 para 42,9/100.000 hab.) (WAISELFISZ, 2016) e 

segundo dados do IPEA, entre 2010 e 2013, a taxa de homicídios por arma de fogo no estado 

quase duplicou (24,35 para 41,64/100.000 habitantes) (IPEA, 2018). Apenas no ano de 2013, 

foram registrados 4.395 crimes violentos letais e intencionais (homicídio, latrocínio e lesão 

corporal seguido de morte) e 51.414 ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio 

(todos os tipos de roubo, exceto latrocínio com 585,68 crimes de roubo/100.000 hab.) e 

62.347 episódios de furto cerca de 710,22 furtos /100.000 hab. (CEARÁ, 2019). Há que se 

destacar que no Brasil, desde meados da década de 1990, tem sido observada uma migração 

dos polos dinâmicos da violência, de um limitado número de regiões metropolitanas de 

grande porte para áreas de menor tamanho e menor presença do Estado, saindo das regiões 

mais desenvolvidas e com políticas mais estruturadas (SAPORI; SOARES, 2014; 

WAISELFISZ, 2016; MANSO; DIAS, 2017).  

Diversos fenômenos têm sido apontados como cofatores para esta mudança, 

dentre eles a melhoria da eficiência dos aparelhos de segurança da região Sudeste do Brasil e 

suas regiões metropolitanas influenciaram na migração dos polos dinâmicos da violência para 

regiões menos protegidas e ainda com iniciativas de segurança frágeis, como região Nordeste 

do Brasil (SAPORI; SOARES, 2014; SOUZA VIEIRA et al., 2015; WAISELFISZ, 2016). As 

grandes cidades e as divisas de estados nas regiões Norte e Nordeste possuíam ainda déficit de 

estrutura, infraestrutura e efetivo policial, assim como, falta de fiscalização dos demais órgãos 

estatais vinculados ao sistema de segurança pública, além dos baixos investimentos e recursos 

em equipes treinadas especificamente para o combate e o controle da ação do crime 

organizado (SOUZA VIEIRA et al., 2015; XAVIER, 2017). No Ceará, haviam obstáculos na 

organização de ações estatais integradas para traçar estratégias a fim de prevenir e reprimir as 

ações do crime organizado nos pontos críticos e vulneráveis das divisas do estado do Ceará 
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com os demais estados circunvizinhos, o que resultou no crescimento acelerado de 166% no 

número homicídios no Ceará (MANSO; DIAS, 2017).  

Entre os anos de 2005 e 2014, foram registrados aumento do número de pessoas 

em situação de privação de liberdade/100 mil hab. em todas as unidades da federação, 

chegando a uma média de 66% (MANSO; DIAS, 2017). O aumento do encarceramento foi o 

resultado da ampliação dos investimentos nas polícias ostensivas em vários estados, que 

passaram a replicar o modelo de guerra ao crime – com a implementação de batalhões de 

operações especiais como ocorria em vários estados da região Sudeste gerando como 

consequência o crescimento da violência policial (XAVIER, 2016; MANSO; DIAS, 2017).  

Há que se destacar que o Brasil tem um longo histórico de pouca eficiência na administração 

do sistema prisional, o que durante anos, ocasionou a predominância da violência nas prisões 

e de condições de sobrevivência mínimas (SANTOS BIGOLI et al., 2014), além da falta de 

vagas, desrespeito aos direitos e ao código de processo penal (um em cada três presos são 

provisórios), farta presença de celulares e autonomia da gestão dos presos tornaram as prisões 

locais estratégicos para a articulação criminal nos estados (MANSO; DIAS, 2017). 

Este cenário fomentou a expansão e desenvolvimento de novas facções 

criminosas2 em especial no Norte e Nordeste do Brasil. As organizações criminosas têm por 

finalidade a conquista tanto dos mercados consumidores locais como das fronteiras que 

estruturam o tráfico internacional de drogas e armas. Entretanto, nos últimos anos, o Ceará 

vivência a violência cada vez mais hedionda e frequente, com o aumento da criminalidade, 

insegurança, violência e medo à população (FRAMENTO, 2018). 

Estas facções têm seu foco de poder no interior do sistema prisional com fortes 

influências no extramuros, sendo assim o sistema prisional estabeleceu-se como um centro de 

produção de crime e redes de ações criminosas complexas (XAVIER, 2017; FRAMENTO, 

2018). A capitalização das facções é oriunda, primordialmente, do tráfico de drogas e armas, a 

qual gera uma fonte de renda incalculável que fomenta outros crimes violentos como assaltos 

e homicídios (ARAUJO, 2018; FRAMENTO, 2018). 

As atuações das principais facções criminosas se espalharam em todo território 

nacional, incluído o estado do Ceará (MANSO; DIAS, 2017; XAVIER, 2017; FRAMENTO, 

2018). Na última década, o Ceará vivenciou o acirramento da rivalidade entre jovens 

moradores de territórios vizinhos sob a forma de facções criminosas (MANSO; DIAS, 2017), 

 
2 Trata-se de um sistema de relações complexas onde um poder autônomo ilegal funciona como uma organização 

social baseada na produção, distribuição e consumo de bens ilegais com o objetivo de infringir leis 

intencionalmente (VIEIRA, 2016). 
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marcados por incremento de homicídios e crimes violentos, chacinas, rebeliões e ataques 

contra o Estado (SANTOS BIGOLI et al., 2014). Neste cenário, estão presentes no sistema 

penitenciário cearense quatro grandes facções: Primeiro Comando da Capital (PCC), 

Guardiões do Estado (GDE), Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN) (ARAÚJO 

FILHO, 2018). Existem ainda a chamada “massa carcerária”, que são aqueles que não estão 

vinculados à nenhuma das facções (ARAUJO, 2018; ARAÚJO FILHO, 2018). 

No Ceará, há definição clara dos territórios dominados por cada facção e o 

avançar dos limites gera a guerra de facções que gera chacinas e crimes hediondos. Este limite 

se reflete também nos crimes contra o patrimônio nas ruas e lugares públicos afetando toda 

população no estado do Ceará (ARAÚJO FILHO, 2018).  

 

1.1 Aspectos Conceituais Da Violência 

 

A violência é caracterizada por ser um fenômeno de natureza multicausal, 

impactando os sistemas de saúde, principalmente, em razão do número de mortes que 

provoca, bem como pela necessidade de atendimento médico que têm as pessoas lesionadas e, 

consequentemente, uma sobrecarga no setor (OLIVEIRA et al., 2011). Entendida como o 

resultado da complexa interação de fatores individuais, de relacionamentos, sociais, culturais 

e ambientais a violência é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como o uso 

de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra 

um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano 

psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Nesse contexto, o seu conceito 

abrange ainda aspectos quanto a sua tipologia e natureza (KRUG et al., 2002).  

Há que se destacar que as violências ocorrem em todos os ciclos de vida e em 

todas as sociedades, independentemente do nível de desenvolvimento socioeconômico ou 

cultural (OMS, 2002; SAÚDE, 2002; SOUZA; LIMA, 2006; MAGALHÃES, 2010; RUOTTI 

et al., 2011; ALENCAR-RODRIGUES E CANTERA, 2012; OMS, 2014; WHO, 2016).  A 

tipologia da violência se refere às características de quem cometeu a violência, sendo 

classificada em três (DAHLBERG; KRUG, 2006; COELHO et al., 2014) (figura 1):  

• Autodirigida, no qual inclui comportamentos suicidas (pensamentos suicidas, 

tentativas de suicídio) e auto abuso (atos como a automutilação);  

• Interpessoal, podendo ser contra a família/parceiro (inclui formas de violência, 

tais como abuso infantil, violência praticada por parceiro íntimo e abuso contra 
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os idosos) e comunitária (violência que ocorre entre pessoas sem laços de 

parentesco e que podem conhecer-se ou não, geralmente fora de casa);  

• Violência coletiva, sendo subdividida em violência social, política e econômica  

 

Na maioria dos casos, um único indivíduo pode estar exposto a diferentes formas 

de violências (OMS, 2002; BRASIL, 2002; SOUZA; LIMA, 2006; MAGALHÃES, 2010; 

RUOTTI et al., 2011; ALENCAR-RODRIGUES CANTERA, 2012; OMS, 2014; WHO, 

2016). Por exemplo, a violência interpessoal que ocorre contra crianças no âmbito familiar, 

pode incluir abuso físico, sexual e psicológico, além de abandono (WAISELFISZ, 2013; 

PATIAS et al., 2016; VELOSO et al., 2017). 

 

 

Figura 1 – Tipologia da violência 

 

Fonte: Dahlberg e Krug, 2006. 

 

A violência na comunidade faz parte das raízes sociais de território, tomando 

forma na organização das coletividades e resultante de uma soma de fatores como pobreza, 
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desigualdade, interação social, impunidade e ausência de Estado. Exemplos de violência na 

comunidade são os casos de bullying nas escolas, violência sexual em ambientes de trabalho, 

bem como ataques físicos e agressões por armas em espaços públicos (OMS, 2002; BRASIL, 

2002; SOUZA; LIMA, 2006; MAGALHÃES, 2010; RUOTTI et al., 2011; ALENCAR-

RODRIGUES; CANTERA, 2012; OMS, 2014; WHO, 2016).  

Além das características de quem cometeu a violência, há uma classificação 

quanto à natureza dos atos violentos: 1) física; 2) sexual; 3) psicológica; 4) Negligências, 

abandonos e privação de cuidados (MINAYO, 2009).  

A violência física expressa-se quando o uso da força produz lesões, traumas, 

feridas, dores ou incapacidades. Considerada como uma violação à integridade da pessoa, 

pode resultar em danos irreparáveis à vida do indivíduo. As principais vítimas da violência 

física no Brasil são jovens, na faixa etária de 20 a 39 anos, do sexo masculino, negros e de 

baixa escolaridade, sendo as agressões físicas, corte/laceração com objetos perfuro cortante e 

utilização de arma de fogo as mais frequentes (SOUTO et al., 2017).  

A violência sexual diz respeito ao ato que vise estimular a vítima ou utilizá-la para 

obter excitação sexual nas práticas eróticas, pornográficas e sexuais impostas por meio de 

aliciamento, violência física ou ameaças (MINAYO, 2009). Afeta principalmente o sexo 

feminino, de todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas. A violência sexual ocorre em 

populações de diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social, em espaços públicos 

e privados, e em qualquer etapa da vida da vítima (MINAYO, 2009; DREZETT, 2018).  

A violência psicológica refere-se a ameaça ou agressão verbal ou gestual a fim de 

amedrontar, aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, restringir-lhe a liberdade ou, ainda, isolá-

la do convívio social (MINAYO, 2009). Pode atuar de maneira silenciosa e sútil, sem marcas 

físicas, entretanto causa sofrimento, danos a autoestima e consequências fisiológicas e 

emocionais. Essa violência é a mais difícil de ser identificada, pode perdurar por muito tempo, 

pela dificuldade de identificar ameaças verbais como características da violência (MARTINS; 

BURD, 2018).  

As negligências, abandonos e privação de cuidados são configurações de 

violência caracterizadas pela ausência, recusa ou a deserção do atendimento necessário a 

alguém que deveria receber atenção e cuidados. Muito frequente na população idosa este tipo 

de violência é relacionado aos casos em que as condições financeiras são deficitárias e há 

dependência funcional (MINAYO, 2017). 

Deste modo, faz-se necessário compreender que a natureza das violências se 

entrelaça com as tipologias, podendo variar e convergir diversos contextos, repercutindo de 
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forma mais ou menos intensa na saúde das populações, seja nos indicadores de morbidade, 

mortalidade, anos de vida perdidos e carga global do adoecimento (OMS, 2002; BRASIL, 

2002; SOUZA; LIMA, 2006; MAGALHÃES, 2010; RUOTTI et al., 2011; ALENCAR-

RODRIGUES; CANTERA, 2012; DEGENHARDT et al., 2013; OMS, 2014; WHO, 2016). 

 

1.1.1 A Violência Interpessoal (VIP) 

 

A violência gera anualmente mais de 1,3 milhão de mortes no mundo, o que 

corresponde a 2,5% da mortalidade global (AZEVEDO LEITÃO MÁSSIMO et al., 2015). 

Tendo como principais determinantes dessa violência o crescimento das desigualdades 

socioeconômicas; a perda do poder aquisitivo, consequência dos baixos salários e renda 

familiar; ausência de políticas públicas integradas e condizentes com as necessidades da 

população em relação à saúde, educação, moradia e segurança; prioridade no 

desenvolvimento econômico em detrimento do social, com sacrifício para a população e 

maior ônus para os pobres;  intenso apelo pelo consumo, conflitando com o empobrecimento 

do país; e nas regiões metropolitanas, a consolidação do crime organizado (BRASIL et al., 

2017; MACEDO BERNARDINO et al., 2017). 

Além da mortalidade, a violência tem uma morbidade de grande magnitude na da 

população mundial. A morbidade é caracterizada por lesões e diversos problemas de saúde 

física, sexual, reprodutiva e mental, impactando nas economias nacionais, com custo elevado 

em cuidados de saúde, monitoramento do cumprimento da lei e perda de produtividade para 

os países (OMS, 2016). 

A VIP ocorre entre pessoas conhecidas e/ou desconhecidas e inclui desde maus-

tratos contra a criança, violência juvenil (incluindo violência associada a gangues), violência 

contra a mulher (por exemplo, violência praticada por parceiro íntimo e violência sexual) e 

abusos praticados contra idosos (OMS, 2014). De forma geral, a violência atinge todos os 

grupos etários, assumindo características diferenciadas, trazendo consequências sociais e de 

saúde, graves e permanentes (REICHENHEIM et al., 2015) podendo acarretar graves 

consequências biopsicossociais (BRASIL, 2016).  

Durante a vida, os agressores tendem a se modificar. Os pais são apontados com 

os agressores entre as vítimas até 9 anos de idade, e os parceiros entre as vítimas entre 20 e 50 

anos (OMS, 2014). A partir dos 60 anos de idade, os filhos que assumem papel de destaque 

nas agressões (CAVALCANTE; LOPES, 2014).  
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Em crianças, a violência destaca-se a prevalência da negligência, enquanto 

principal tipo de maus-tratos notificados, além das violências física e psicológica, encontradas 

com bastante frequência nos estudos no país (REICHENHEIM et al., 2015; CALZA et al., 

2016). A maioria dos casos de violência física ocorre na faixa etária de 5 a 12 anos, em 

meninos, crianças com problemas de saúde, e que também vivenciam a violência cometida 

pelo parceiro íntimo em suas residências (REICHENHEIM et al., 2015; CALZA et al., 2016). 

Por sua vez, a violência sexual tem sido mais notificada junto às meninas brasileiras. 

Os agressores e os maus tratos contra os idosos se referem a abusos físicos, 

psicológicos e sexuais; o abandono, negligências, abusos financeiros e autonegligências 

(MINAYO, 2017). Pesquisas sobre a violência contra pessoas idosas e fatores de risco ainda 

são escassas no Brasil (GIL et al., 2015). Dois estudos de base populacional mostram uma 

prevalência de aproximadamente 10% no caso de abuso físico perpetrado por algum membro 

da família ou cuidadores (REICHENHEIM et al., 2015).  

De modo semelhante, o sexo das vítimas tem sido associado à maior exposição à 

violência (ANDRADE-SILVA et al., 2016). No caso das mulheres, as violências físicas 

acontecem, de forma preponderante, no domicílio e por agressor conhecido (WAISELFISZ, 

2012a). Apresenta-se como violência física por força/espancamento e violência 

psicológica/moral (OLIVEIRA et al., 2016). A maioria das vítimas está na faixa jovem, entre 

20 e 39 anos, cor da pele branca ou parda, casadas ou em união estável, sendo o agressor na 

maioria das vezes o cônjuge. No estudo de Ferreira (2014), em Fortaleza-CE, entre os anos de 

2006 a 2008, houve uma prevalência de 85,7% de violência psicológica/moral, 74,9% de 

violência física, 18,2%, negligência/abandono, 13,3% de violência sexual, 4,0% de violência 

patrimonial e tortura (FERREIRA et al., 2014). 

Contudo a morbimortalidade de violência interpessoal no gênero masculino é 

relacionada com uso de arma de fogo, além do local da ocorrência geralmente ser em espaços 

públicos, ruas, bares e outro locais públicos. Além disso, os homicídios masculinos são em 

grande parte perpetrados por homens desconhecidos, diferente dos agressores das mulheres 

são seus conhecidos, companheiros e ex-companheiros (SOUZA, 2005).  

Diversos são os tipos de violências que os indivíduos de regiões menos 

favorecidas socioeconomicamente estão expostos (RUOTTI et al., 2011; CERQUEIRA et al., 

2017). Por vezes, estas violências estão fortemente associadas a determinantes sociais, como 

quase ou nenhuma garantia de direitos; normas culturais e sociais; desemprego; desigualdade 

de renda e de gênero; rápidas mudanças sociais; e poucas oportunidades de educação (OMS, 

2014).  
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As elevadas taxas de VIP entre os homens e as mulheres revelam a importância de 

se direcionar esforços sob a ótica da integralidade e da intersetorialidade para prevenir novos 

casos, oferecer assistência social adequada às vítimas e minimizar as sérias consequências 

sociais que a violência permite que se manifestem (OMS, 2014). 

 

1.2 Magnitude da violência interpessoal no Brasil e no mundo  

 

De acordo com a série anual dos indicadores de saúde no mundo da OMS, as 

maiores taxas de mortalidade por homicídio (por 100.000 habitantes), em 2015, apresentam-

se nas Américas, como 85,7 homicídios por 100.000 habitantes em Honduras, El Salvador 

com 63,2 por 100.000 hab. e Venezuela (51,7/100.000 hab.) (WHO, World Health 

Organization, 2016). O Brasil apresenta uma taxa de 30,5 homicídios por 100.000 habitantes, 

encontra-se em 9º lugar, porém com números superiores a outros países em situação de 

conflitos armados, como Zimbábue (28,5 /100.000 hab.), África do Sul (26,2/100.000 hab.), 

Paquistão (9,5) e Iraque (12,7/100.000 hab.) (WHO, 2017). 

A Organização Pan-americana de Saúde relata que, entre 2010 – 2014, os países 

da América Central e América do Sul lideraram o ranking das taxas de mortalidade por 

homicídios entre indivíduos de 15 a 39 anos nas Américas. El Salvador lidera com 85,9 

/100.000 hab., seguido por Bahamas (61,5/100.000 hab.), Venezuela (61,8/100.000 hab.), 

Colômbia (61,3/100.000 hab.) e Porto Rico (53,8/100.000 hab.). O Brasil detém a taxa de 

49,7 óbitos por 100.000 habitantes (GUTIÉRREZ, 2018).  

A distribuição da mortalidade por homicídios nas Américas, entre 1999 e 2009, 

apresentou uma variação na proporção dos homicídios no total das causas externas, El 

Salvador teve 59,1%, e Canadá deteve apenas 3,7% (GAWRYSZEWSKI et al., 2012). Em 

um estudo descritivo da mortalidade por homicídios em países da América Latina (Argentina, 

Brasil, Colômbia e México), foram analisados os óbitos por causas externas e por homicídios, 

entre 1990 e 2007, sendo registrados 1.432.971 homicídios nos quatro países (média anual de 

79.609 homicídios). A proporção de homicídios em relação ao grupo das causas externas de 

cada país apresentou grande variabilidade, na Colômbia 60,7%, enquanto na Argentina foi 

igual a 11,5%, quanto no Brasil e México foram 34,9% e 22,8% respectivamente (SOUZA et 

al., 2012). 

O observatório de saúde global da OMS destaca que a estimativa de taxa de 

homicídios para o Brasil em 2015 era de 30,5 para cada 100.000 habitantes (WHO, 2017). 

Entretanto, já em 2010, o Brasil obteve uma taxa de 27,4 por 100 mil habitantes, superando 
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largamente os índices dos 12 países mais populosos do mundo, como China, Índia, Estados 

Unidos, Rússia e México (WAISELFISZ, 2013).  

Ao longo dos anos, ocorreu, no Brasil, um aumento significativo das taxas globais 

de mortalidade por arma de fogo decorrente dos homicídios. Em 2014, foi observado uma 

taxa de 20,7 homicídios por arma de fogo para cada 100 mil habitantes, superior à de países 

como Islândia, Japão, República da Coreia, Luxemburgo, Escócia, Inglaterra e Gales e 207 

vezes maior que a de países como Polônia, Alemanha, Áustria, Espanha, Dinamarca 

(WAISELFISZ, 2016). Neste mesmo ano, o mapa da violência de 2016 constatou que 70,7% 

do total dos homicídios advêm de conflitos com arma de fogo e a taxa de homicídios por arma 

de fogo era de 21,2 por 100.000 habitantes (WAISELFISZ, 2016).  

Entre 1980 e 2014, a população do país cresceu em torno de 65%. Nesse período, 

o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) registrou 967.851 mortes por algum tipo 

de arma de fogo. O quantitativo salta de 8.710, no ano de 1980, para 44.861, em 2014, esse 

quadro representa um crescimento de 415,1% (TRINDADE et al., 2015). Segundo o VIVA 

Inquérito, que ocorre sob a forma de um inquérito sobre violências e acidentes em serviços 

sentinelas de urgência e emergência em 24 capitais e no Distrito Federal. Excluindo-se os 

casos sem informação sobre o tipo de ocorrência, foram registrados 4.949 classificados como 

eventos resultantes de violência. Destes, foram 89% de agressões, 9,5% de lesões 

autoprovocadas e 1,4% devido à intervenção por agente legal público (BRASIL, 2017b).  

No Brasil e no mundo, há disparidade das mortes por homicídios de acordo com a 

idade e gênero (WAISELFISZ, 2012b; WHO, 2016). Há intenso crescimento da mortalidade 

entre jovens no Brasil. As mortes violentas são a primeira causa de óbito entre adolescentes e 

adultos jovens no Brasil (TRINDADE et al., 2015). O Relatório de Desenvolvimento Juvenil 

retrata as mortes no Brasil, de 2001 a 2005, onde 90,0% dos óbitos juvenis entre homens 

foram por causas violentas (MATOS; MARTINS, 2012). 

Para todas as idades, as taxas de homicídios entre os anos de 1980 e 2010 eram de 

11,7 /100.000 hab. e 27,1/100.000 hab. respectivamente. Os números cresceram 132,1% ao 

longo do tempo e, para os jovens, o homicídio foi responsável por 28,5% das mortes 

acontecidas nesse período (WAISELFISZ, 2012b). Em 2015, os jovens de 15 a 29 anos 

tiveram uma taxa de homicídios de 60,9 por 100 mil habitantes (CERQUEIRA et al., 2017). 

As maiores proporções de morte entre os jovens por violências foram registradas nas regiões 

Norte (10,8%), Nordeste (10,7%) e Centro-Oeste (10,1%) do país (NEVES; GARCIA, 2015).  

Os dados relativos aos homicídios juvenis também cresceram de forma alarmante. 

Calcula-se que cada ano morrem 41.000 adolescentes menores de 15 anos por homicídios. 
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Estes dados subestimam a verdadeira magnitude do problema, visto que uma importante 

parcela das mortes ocasionadas por violência infantil é atribuída erroneamente a quedas, 

queimaduras, afogamentos e outras causas (WHO, 2016). 

De acordo como VIVA, a maioria dos atendimentos hospitalares decorrentes da 

violência, no Brasil, 3.244 (72,5%) ocorre entre homens. A maior proporção dos atendimentos 

ocorre entre adultos de 20 a 39 anos, 50,3% para o sexo masculino e 46,9% para o feminino. 

Quanto à raça/cor, os pardos são mais acometidos em ambos os sexos (homens 51,7%, 

mulheres 46,6%) (BRASIL, 2017b).  

Destaca-se ainda a presença de algum tipo de deficiência (física, mental, visual, 

auditiva e outras deficiências/síndromes) em 2,6% de todos os atendimentos por agressão. O 

evento foi considerado intencional em 78% dos atendimentos. Consumir bebida alcoólica foi 

registrado em 30,5% dos atendimentos, sendo maior entre os homens (35,6%) que entre as 

mulheres (18,8%). As agressões acontecem predominantes em via pública (43,2%) e no 

domicílio (33,8%). A maioria das lesões é do tipo corte e laceração (46,6%), localizadas na 

cabeça/pescoço (34,9%) e nos membros (27,9%). As agressões mais frequentes são físicas 

(87,9%) e que envolve força corporal/espancamento (45,5%). As maiores proporções de 

atendimento por agressões foram observadas no turno da noite (34,1%) e durante o domingo 

(20,6%) (SOUTO et al., 2017).  

De acordo com o Mapa da Violência3 2013 – Mortes Matadas por Armas de Fogo, 

entre os 2000-2010, as taxas de evolução da mortalidade por arma de fogo foram diferentes 

em cada região do país. A região Norte houve um severo aumento de 195% nas mortes por 

arma de fogo, evidenciando negativas elevações no Pará, Amapá e no Amazonas. Na região 

Sul do Brasil, houve um moderado aumento de cerca de 53%, sendo os mais altos índices no 

Paraná e em Santa Catarina, já o Centro-Oeste manteve-se estável, e a única região que obteve 

um decréscimo (-39%) foi a Sudeste, devido à queda dos índices no Rio de Janeiro e, 

especialmente, em São Paulo. No Nordeste, o aumento foi de 92%, sendo os estados do 

Maranhão, Alagoas, Bahia, Ceará e Paraíba, onde ocorreram taxas mais representativas 

 
3 Estudo com dados secundários realizados periodicamente com foco na violência desde 1998. Inicialmente 

contou com apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), do 

Instituto Ayrton Senna e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO). Atualmente tem apoio 

de outras entidades como, Centro Brasileiro de Estudos Latino-americanos (Cebela), Instituto Sangari, 

Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (OEI) e Governo Federal. Até hoje foram divulgados 27 estudos do mapa da violência no 

país, sendo que o levantamento mais recente corresponde ao ano de 2014. Contém a evolução das taxas de 

mortalidade nos estados e municípios brasileiros com mais de 10.000 habitantes e as mortes causadas por 

homicídio na população total e na população jovem (de 15 a 24 anos); mortes causadas por acidentes de 

transporte e suicídios. 



 
25 

 

(WAISELFIZ, 2013). O Ceará elevou sua taxa de homicídios por arma de fogo de 9,4 por 100 

mil, em 2000, para 42,9 em 2014 (de 19º para 2º lugar) (WAISELFISZ, 2016; FLASCO, 

2018). 

A região nordeste, historicamente, é imbricada pela naturalização da cultura da 

violência e do uso das armas, seja como forma de sobrevivência na seca e ou pelo cangaço, 

que são marcas da cultura sertaneja, sendo frequente o uso da força bruta e letal, que, por 

vezes, está presente no cotidiano das pessoas (MELLO; FREYRE, 2014). Além disto, 

caracteriza-se por uma região com elevada desigualdade social cuja economia é, 

predominantemente, de subsistência, marcada pela seca que, em ciclos, dificulta a economia e 

desenvolvimento agrário (LEMOS et al., 2003), tendo evoluído, nos últimos anos, com 

elevados índices de homicídios e crimes contra o patrimônio (SOARES FILHO, 2011; 

COSTA et al., 2014; ENGEL, 2015; TRINDADE et al., 2015; WAISELFISZ, 2016; SSPDS-

CE, 2018).  

Entretanto, a VIP é um problema maior e mais comum que o homicídio na região 

nordeste (REICHENHEIM et al., 2015). A ocorrência de VIP constitui um problema que 

compete tanto à esfera jurídica, pois resulta de ações criminosas, quanto aos setores de saúde, 

pelos agravos que acometem as vítimas (DAHLBERG; KRUG, 2006; OMS, 2014).  

A abordagem da violência pela saúde pública deve caracterizar-se por sua ênfase 

em prevenção, tendo como pressuposto básico que o comportamento violento e suas 

consequências podem ser prevenidos e evitados (DAHLBERG; KRUG, 2006). A OMS 

considera o modelo bioecológico de Urie Bronfenbrenner como uma ferramenta importante 

para compreender a natureza multifacetada da violência, mostrando as interrelações dos níveis 

ecológicos, concebidos como sistemas entrelaçados (BRONFENBRENNER, 2011; DE 

ALENCAR-RODRIGUES E CANTERA, 2012). Posto que a exposição à violência cotidiana 

pode gerar alterações na saúde mental e no desenvolvimento da população, como depressão, 

ansiedade e agressividade, posturas antissociais, tentativas de suicídio e o abuso de álcool e 

drogas (PHEBO; MOURA, 2005).  

 

1.3  Modelo teórico sobre os fatores determinantes da violência 

 

Na teoria bioecológica de Bronfenbrenner, o desenvolvimento humano é 

explicado a partir dos seus quatro pilares: a Pessoa, o Processo, o Contexto e o Tempo 

(Modelo PPCT). O Processo é o constructo central do modelo e diz respeito à relação 

bidirecional que se estabelece entre o indivíduo e o (s) ambiente (s) imediato (s) que a pessoa 
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se desenvolve ao longo do tempo. A forma como o indivíduo explora seu ambiente físico e os 

objetos e símbolos nele presentes, bem como a forma como experiência suas relações sociais 

com indivíduos mais experientes, explica porque os processos proximais são considerados os 

mecanismos fundamentais para o desenvolvimento humano. Entretanto, Bronfenbrenner e 

Morris (2006) advertem que o processo varia consideravelmente de acordo com as 

características da pessoa, dos contextos e do tempo em que os processos proximais ocorrem.  

Neste estudo, foi escolhido trabalhar com as características da Pessoa e do 

Contexto, assim, será enfatizado as características individuais, relacionais, comunitárias e 

sociais, considerando a violência como produto dos múltiplos níveis de influência (nível 

individual, exosistema, mesossitema, microssistema e macrossistema) sobre o comportamento 

humano (DAHLBERG; KRUG, 2006; SILVA et al., 2013). 

 

1.3.1 Nível individual 

 

O nível individual do modelo bioecológico considera as características biológicas, 

cognitivas, emocionais, história pessoal e condutas que podem influenciar nas relações 

interpessoais e na probabilidade de o indivíduo ser vítima ou agressor. Levando em 

consideração os fatores, como impulsividade, crenças, nível educacional, o uso de substância 

química e história passada de agressão e abuso (ALENCAR; CANTERA, 2012). Refere-se às 

características próprias e particulares de cada pessoa, suas crenças e a forma como ela 

responde aos estímulos ambientais (BRONFENBRENNER, 2011).  

De acordo com a OMS, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas é considerado 

um fator de risco das principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), bem como 

dos acidentes e violências (GARCIA; FREITAS, 2015).  

A análise deste indicador possibilitou avaliar o padrão de uso de álcool na 

população adulta permitindo identificar características sociodemográficas associadas e 

tendências de consumo, com ênfase no consumo de álcool habitual (ingestão de bebida 

alcoólica nos últimos 30 dias, independente da dose) e consumo de álcool abusivo (ingestão 

de cinco ou mais doses para homens e quatro ou mais doses para mulheres, em uma única 

ocasião, nos últimos 30 dias) (GARCIA; FREITAS, 2015). Além disto, há uma associação 

entre uso de álcool, violência e depressão (ALENCAR-RODRIGUES; CANTERA, 2012; 

SANTOS, 2017). 

A depressão é um distúrbio afetivo caracterizado, principalmente, pelo 

rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição das atividades. Pode variar entre 
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episódios mais leves e mais graves. Segundo estimativas da OMS, a depressão é a principal 

doença na carga global de doenças no mundo (ARAUJO, 2017). A literatura sinaliza para o 

risco de vitimização ser maior em pessoas com transtornos mentais, e diferencia em relação 

ao gênero, onde mulheres doentes mentais apresentaram maior chance de sofrer abuso sexual 

e os homens, de sofrer abuso físico, podendo ocorrer repetidamente durante a vida (PASSOS 

et al., 2013).  

 

1.3.2 Microssistema 

 

O microssistema explora como as relações sociais próximas – relações familiares 

– aumentam o risco de vitimização ou agressão violenta. O nível dos microssistemas examina 

os fatores mais amplos e significativos da sociedade. São observadas as taxas de violência, 

como desigualdade de gênero, sistemas de crenças religiosas ou culturais, normas sociais, 

conflitos políticos e organização social comum a uma determinada cultura que sustentam 

lacunas e tensões entre grupos de pessoas (ALENCAR; CANTERA, 2012). 

No segundo nível do modelo ecológico, considera-se os conflitos conjugais que 

utilizam estratégias agressivas para as soluções de conflitos, baixa tolerância ao estresse, 

assim como, utilização de drogas lícitas ou ilícitas no ambiente familiar (DAHLBERG; 

KRUG, 2006). Ainda na perspectiva das relações que se desenvolvem no contexto 

comunitário, vale considerar, como a violência é exposta na mídia e a influência da 

comunidade ou pessoas próximas podem gerar exemplos negativos facilmente absorvidos 

pelo indivíduo. Não são apenas os fatos que podem causar traumas, mas também a maneira 

como os mesmos são encarados pelas vítimas e seus familiares (MORAIS et al., 2016).  

Benetti et al. (2010) encontraram situações de violência familiar, práticas 

parentais negativas4 e eventos traumáticos associados à problemas de saúde mental entre 

adolescentes. As famílias de risco5 apresentam maior frequência de práticas parentais 

negativas, bem como estresse, depressão e baixo índice de habilidades sociais. Indivíduos 

envolvidos com comportamento de quebrar regras e comportamento agressivo 

(externalização) estavam mais expostos a episódios de violência, percebiam de forma mais 

estressante as mudanças corporais e a própria aparência e, evidenciavam interações familiares 

negativas com ambos os pais (BENETTI et al., 2010).   

 
4 Práticas negativas (negligência, disciplina relaxada, abuso físico, punição inconsistente, monitoria negativa) 
5 Identificação de características de comportamento moral entre famílias de risco e de não risco, avaliadas por 

meio do Inventário de Estilo Parental (Gomide, 2006), famílias de risco apresentam dificuldades no 

envolvimento com práticas afetivas, empáticas e vinculadas ao ensino de valores e ideais. 
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Entretanto, há se destacar que a família também pode se apresentar como fator 

protetor, construindo estratégias de enfretamento relevantes, através de práticas de diálogo e 

de vigilância, de suporte material e afetivo e da construção de metas e expectativas de futuro 

(SOUZA; SILVA, 2015). 

 

1.3.3 Mesossistema 

 

Trata-se de uma rede social formada entre os microssistemas, caracterizando uma 

inter-relação entre dois microssistemas, por exemplo, a relação entre família e escola 

(CONZATTI; DAVOGLIO, 2017). O mesossistema envolve as relações entre dois ou mais 

ambientes nos quais a pessoa participa ativamente. Ao longo do tempo, ela passa de um 

contexto ecológico para outro (s) (por exemplo, da pré-escola para a escola, entre outros), o 

que, na bioecologia, é denominado de transição ecológica. Nesse processo, acontecem as 

mudanças de papéis, que possibilitam a alteração na maneira como as pessoas são tratadas, o 

que fazem, como agem, o que pensam e o que sentem (FERNANDES, 2016). 

Fatores do mesossistema que somam às vitimizações ocorrem quando as relações 

dos microssistemas (escola, família, vizinhança, etc.) são marcadas pela falta de diálogo na 

mediação dos conflitos, pela convivência entre pares que vivem em condições de alto risco 

pessoal e social, pela presença das drogas, de armas brancas e armas de fogo (XAVIER et al., 

2015).  

A negligência por parte dos familiares, a omissão por parte dos profissionais da 

escola ou segurança pública, a falta de instrumentalização aos profissionais que atuam no 

conselho tutelar, em algumas ações da patrulha escolar e da polícia militar são alguns 

elementos considerados parte do mesossistema e que atuam como formas de exclusão e de 

falta de proteção para uma população (XAVIER et al., 2015).  

 

1.3.4 Exosistema 

 

Os contextos comunitários, formais e informais, fazem parte do quarto nível, o 

exosistema, e estão inseridas as relações sociais que se apresentam ora como proteção, ora 

como risco, a depender de como elas se organizam (ALENCAR; CANTERA, 2012). O 

ambiente familiar e o ambiente social, econômico e cultural funcionam como um todo 

organizado no interior do qual os subsistemas se articulam de modo inter-relacionado. Como 
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exemplo, podem ser citadas as relações no trabalho e escola, e os hábitos da vizinhança. 

Também estão inclusas nesse contexto a alta densidade e heterogeneidade populacional das 

comunidades, tráfico de drogas, mobilidade residencial (ALENCAR; CANTERA, 2012).  

Também estão inclusas, nesse contexto, a alta densidade e heterogeneidade 

populacional das comunidades, mobilidade residencial, a presença de zonas de conflitos 

armados, a rivalidade e a disputa no tráfico. Acentuam os riscos de mortes por agressão, 

promovendo a “ecologia do perigo” (prevalência da masculinidade violenta, disponibilidade 

de armas, coerção e domínio sobre territórios). Taxas de homicídios elevadas têm sido 

explicadas pela alta concentração de armas e de homens jovens e pobres. A impunidade 

também é um fator importante no risco de homicídio no Brasil (MALTA et al., 2017). 

Dessa forma, elementos como a dinâmica das relações escolares, as condições de 

emprego, moradia e acesso aos serviços de saúde e assistência, o uso de drogas lícitas e 

ilícitas e o envolvimento com o tráfico atuariam na constituição e manifestação de atos de 

violência (MOREIRA; GUZZO, 2017). Nos achados de Moura et al. (2018), a violência está 

presente na vida escolar e comunitária de jovens de diferentes formas, tornando a escola e os 

estudantes vulneráveis a esses acontecimentos. Tendo como agressões mais frequentes os 

colegas da escola, amigos e/ou desconhecidos e vizinhos, portanto, deve-se considerar as 

relações sociais vivenciadas, visto que repercutem no desenvolvimento, e a escola deveria 

desempenhar papel protetivo. 

As condições de trabalho e a insegurança das relações de trabalho aumentam os 

eventos de violência. Esta interação foi descrita por Lacerda et al. (2014), onde a morte no 

trânsito e sua relação com o trabalho foram investigados levando em consideração os 

acidentes de trânsito, local de trabalho, horários dos eventos e trajetos. E assim, as 

circunstâncias das mortes de trabalhadores jovens, em idade produtiva, responsáveis pelo 

sustento da família, revelam as condições de trabalho precário. Além dos acidentes de 

trânsito, os trabalhadores são vítimas de atropelamento de pedestre e ciclista, e de homicídios, 

advindos em tentativas de assalto ou roubo, como causa decorrente do trabalho (MIRANDA 

LACERDA et al., 2014). 

Ainda como escopo do exosistema, a cobertura pelos serviços de saúde, influencia 

contextos comunitários, como fator protetor, vestido de notificação e cuidado. A cobertura 

pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e atuação do agente comunitário de saúde (ACS) 

junto a família em situação de violência, tem sido objeto de investigação, sobressaltando os 

tipos de condutas diante de casos de violência familiar. Provocando reflexões sobre a prática 

dos profissionais da atenção básica e a necessidade de capacitações/treinamento para que 
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melhor desempenhem suas funções diante das violências nos territórios (LIRA; TRINDADE, 

2012; LOBATO et al., 2012).  

  

1.3.5 Macrosistema 

 

O macrossistema é o quinto nível do modelo bioecológico, engloba todos os 

outros da ecologia do desenvolvimento humano, envolve a cultura, as macroinstituições, 

como governo federal e as políticas públicas. O macrossistema compreende o contexto social 

mais amplo e significativos da sociedade, envolvendo padrões culturais com seus valores e 

crenças, construídos historicamente (XAVIER et al., 2015; BÉRGAMO, 2016). Estes 

influenciam as taxas de violência, como desigualdade de gênero, sistemas de crenças 

religiosas ou culturais, normas sociais, conflitos políticos e organização social comum a uma 

determinada cultura que sustentam lacunas e tensões entre grupos de pessoas (ALENCAR; 

CANTERA, 2012). 

O macrossistema, engloba todos os outros ambientes e níveis, forma uma rede de 

interconexões. São fatores mais distais do plano individual, como as atividades profissionais, 

o sistema de crenças e cultura, as atitudes sociais, as políticas públicas, entre outras. 

Preconceitos, desigualdade social e violação de direitos aumentam a vitimização no Brasil e 

são influenciados pela conjuntura do macrossistema no país (XAVIER et al., 2015; FREITAS 

et al., 2017).  

 

1.3.6 Cronosistema 

 

Posteriormente, Bronfenbrenner (1996) considerou o tempo ao modelo ecológico, 

correspondendo à evolução dos contextos ao longo do tempo. Considerando que, 

transversalmente, as mudanças que ocorrem ao longo do tempo e dos ciclos de vidas, ou 

ainda, pelo tempo histórico, tanto passado quanto o futuro. Este fator constitui-se por 

mudanças ou estabilidades que ocorrem nas características biopsicológicas da pessoa ao longo 

do seu curso de vida e, também, aquelas que se verificam ao longo das gerações nos sistemas 

social, econômico, político e cultural e que são afetadas pelo momento histórico (MARTINS; 

SZYMANSKI, 2004; BARBOSA ROMERA LEME et al., 2016).  Deste modo, o 

cronossitema engloba tantos acontecimentos históricos quanto os pequenos episódios da vida 

cotidiana (BRONFENBRENNER, 2011). 
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Portanto, para as interações da pessoa com o ambiente sejam eficazes, elas devem 

ocorrer com regularidade e ao longo de períodos extensos de tempo (BRONFENBRENNER; 

MORRIS, 1998). Assim, é necessário que o indivíduo esteja envolvido em uma realidade ou 

situações que ocorram com regularidade, por períodos prolongados de tempo e que seja 

progressivamente mais complexa (BARBOSA ROMERA LEME et al., 2016). Dessa forma, o 

tempo e eventos de violência repetidamente podem alterar o curso de desenvolvimento 

humano, em qualquer direção, não só para indivíduos, mas para segmentos grandes da 

população (BARBOSA ROMERA LEME et al., 2016).  

Deste modo, ao se compreender a natureza multifacetada da violência, as 

interrelações dos níveis ecológicos e o entrelaçamento dos sistemas, há que se considerar que 

a determinação das violências está permeada por um contexto que envolve a combinação de 

vulnerabilidades, fragilidades, precariedades e rupturas de vínculos na dimensão individual e 

da vida social. Deste modo, não se pode excluir o papel dos fatores de natureza externa ou 

interna que, de alguma maneira, impactam no desenvolvimento do indivíduo. Tendo em vista 

que o impacto causado pode somar-se a predisposições físicas ou psicológicas do indivíduo 

ou do grupo e, assim, forjar condições de vulnerabilidade, ou seja, aumentar a probabilidade 

de ocorrência de resultados negativos na presença de fatores de risco (MOREIRA; GUZZO, 

2017). 

Desta forma, é premente considerar o papel das condições adversas como 

favorecedoras da violência (múltiplas causas, com origens individuais, relacionais, 

comunitárias e sociais) e entender que estas são passíveis de ações de prevenção e 

enfrentamento (MINAYO, 2006; OMS, 2014; WHO, 2016). O enfrentamento e a prevenção 

das violências devem incluir ações estruturadas nas esferas pública e privada, contemplando a 

família, a escola, a comunidade, além da sociedade civil, no empenho de reduzir a exclusão e 

as desigualdades sociais (SILVA et al., 2013; OMS, 2014).  

Entretanto, as ações de enfrentamento e a prevenção das violências só serão 

efetivas se implementadas em uma perspectiva inclusiva, interdisciplinar e intersetorial, com 

vistas à construção da cidadania. Portanto, as ações de vigilância e prevenção das violências 

demandam esforços contínuos, abrangentes, e deve incluir os principais determinantes sociais 

mais amplos – como desigualdade econômica e de gênero –, e tais esforços devem ser 

mantidos ao longo do tempo (OMS, 2014).  

 

1.4 Políticas públicas intersetoriais e a vigilância das violências  
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A vigilância epidemiológica de violências pretende, além de obter informações 

sobre as características desses agravos, subsidiar ações de enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes das causas externas em uma perspectiva intersetorial e com base no direito à 

saúde e a vida (VELOSO et al., 2013). No Brasil, os primeiros registros sobre acidentes e 

violência iniciaram em 1979, apenas através das informações de mortalidade pelo Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) e de morbidade pelo Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH) do Sistema Único de Saúde (SUS), não se tinha a disponibilidade de dados 

nacionais acerca do perfil desses agravos (PINHEIRO GAWRYSZEWSKI et al., 2006).   

No Brasil, somente em 2001, foi aprovada a Política Nacional de Redução de 

Acidentes e Violência (PNRAV), onde se trata a violência como um problema social e 

histórico, situando-a nos marcos da promoção da saúde e da qualidade de vida (MINAYO, 

2006). A PNRAV tem como objetivo a redução da morbimortalidade por acidentes e 

violências no País, mediante o desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas e 

sistematizadas, visa promover a monitorização da ocorrência de acidentes e de violência e 

melhoria das informações. Por meio de capacitação e a mobilização dos profissionais de 

saúde, com vistas a superar os problemas relacionados à investigação e à informação. Além 

de estimular um registro contínuo padronizado, apoiando o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas (BRASIL, 2000; CNS, 2018). 

A Agenda Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle dos Acidentes e 

Violências, aprovada em 2005, contempla as ações de aprimoramento e expansão da 

vigilância e do sistema de informações de violências e acidentes, com treinamento e 

capacitação de profissionais (ANDRADE et al., 2012). Os pactos dessa agenda se organizam 

em quatro eixos (ALVES DA SILVA et al., 2007):  

I. Implantação da Rede de Vigilância de Acidentes e Violências em Serviços 

Sentinela e do Sistema de Informação de Acidentes e Violências, que visa 

consolidar a estruturação do sistema de vigilância;  

II. Gestão, visa fortalecer a gestão do sistema de vigilância, sensibilizando 

gestores da Saúde e capacitando trabalhadores da área para a vigilância de 

acidentes e violências;  

III. Intervenção, por meio da intersetorialidade, integralidade e interface com 

serviços de assistência, apontando fortalecer parcerias intersetoriais e 

desencadear ações de prevenção de acidentes e violências e promoção da 

saúde;  
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IV. Avaliação, com apoio à pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias de 

vigilância mediante parcerias com instituições de ensino e pesquisa. 

 

Resultante a agenda, em 2006, o Ministério da Saúde iniciou os esforços na 

vigilância de acidentes e violência, com a implantação do Sistema de Vigilância de Violências 

e Acidentes (VIVA) que tem por propósito de contribuir para ampliar o conhecimento acerca 

do impacto dos acidentes e violências na população brasileira, para assim subsidiar políticas 

em saúde pública direcionadas a estes agravos (PINHEIRO GAWRYSZEWSKI et al., 2006; 

BRASIL, 2013).  

O VIVA possui duas modalidades, a primeira trata-se de um sistema de vigilância 

contínua de violência doméstica, sexual, e/ou outras violências interpessoais e autoprovocadas 

(VIVA/Sinan); e a segunda, VIVA Inquérito que ocorre sob a forma de um inquérito sobre 

violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência em 24 Unidades da 

Federação, ao todo são 34 municípios que aderiram ao projeto (BRASIL, 2013). A notificação 

no VIVA é compulsória para ambos os componentes em situações de violências envolvendo 

crianças, adolescentes, mulheres e idosos. As duas modalidades de vigilância do VIVA 

possuem sistemas de informação próprios, o que permitem a entrada e a análise dos dados 

obtidos por meio de duas fichas distintas, no VIVA/SINAN, a Ficha de 

Notificação/Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências e 

VIVA Inquérito, a Ficha de Notificação de Violências e Acidentes em Unidades de Urgência 

e Emergência (WAISELFISZ, 2012a; BRASIL, 2013).  

O VIVA Inquérito foi realizado nos anos de 2006, 2007, 2009, 2011 e 2014. 

Inicialmente, o VIVA Inquérito foi realizado anualmente (2006 – 2007) e, a partir de 2007, 

passou a ser realizado bianualmente e atualmente é realizada a cada três anos. Em 2014, a 

pesquisa foi realizada em 24 capitais, no Distrito Federal e em 11 municípios selecionados, 

totalizando 114 serviços (BRASIL, 2018). 

Desde 2011, o Ministério da Saúde do Brasil tem fortalecido os esforços para a 

vigilância e a prevenção de violências. A publicação da portaria MS/GM nº 104, de 25 de 

janeiro de 2011, que universalizou a notificação dos diversos tipos de violência para todos os 

serviços de saúde, sendo incluída na lista de doenças e agravos de notificação compulsória 

registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Mais tarde, em 

2014, a portaria MS/GM nº 1.271, de 06 de junho de 2014, incluiu os casos de violência 

sexual e tentativa de suicídio como agravos de notificação imediata (dentro de 24 horas) em 
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todo território nacional também revelam os esforços para a vigilância e a prevenção de 

violências (SOUZA LIMA; DESLANDES, 2015; EGRY et al., 2018).  

A OMS considera, que para prevenir violência no mundo, é necessário melhorar 

as informações e as evidências em todos os países. Apontando para ações relacionadas à 

pesquisa epidemiológica, de ciências sociais e de intervenção; qualificação da vigilância, 

inclusive através de sistemas de informação de saúde; e monitoramento e avaliação de 

programas (OMS, 2014). Por isto, além dos sistemas de informações, algumas pesquisas são 

realizadas periodicamente no Brasil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD6) é uma fonte de dados importante para o conhecimento e monitoramento de aspectos 

relevantes da situação de saúde da população brasileira e do acesso, utilização e 

financiamento de serviços de saúde, tendo sido realizada em caráter experimental pela 

primeira vez em 1967 (TRAVASSOS et al., 2008).  

A PNAD é realizada com uma amostra probabilística de domicílios e visa 

produzir informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país, 

além de permitir a investigação contínua de indicadores sobre trabalho e rendimento. A 

PNAD segue um esquema de rotação de domicílios. Isso significa que cada domicílio 

selecionado será entrevistado cinco vezes, uma vez a cada trimestre, durante cinco trimestres 

consecutivos (TRAVASSOS et al., 2008). Em 2008, a PNAD incluiu em seus Suplementos 

de Saúde, novos temas sobre aspectos comportamentais relacionados à saúde, como violência, 

uso de cinto de segurança, acidente de trânsito, atendimento de emergência no domicílio e 

cadastramento no programa Saúde da Família (CARVALHO MALTA et al., 2011; LIRA; 

SAMPAIO, 2011).  

Em 2009, 2012 e 2015, ocorreu a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar7 

(PeNSE), primeiro inquérito com intuito de investigar fatores de risco e de proteção à saúde 

dos escolares do 9º ano do ensino fundamental nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. 

A pesquisa trouxe informações sobre a saúde desse grupo etário e subsidiando, desta forma, 

as instâncias executivas e legislativas, os conselhos de saúde e os demais agentes relacionados 

ao setor com informações confiáveis para a orientação e a avaliação das políticas de saúde 

 
6 Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma amostra de domicílios 

brasileiros que, por ter propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas da sociedade, 

como população, educação, trabalho, rendimento, habitação, previdência social, migração, fecundidade, saúde, 

nutrição etc., entre outros temas que são incluídos na pesquisa de acordo com as necessidades de informação 

para o Brasil. 
7 Realizada por meio da parceria firmada entre o Ministério da Saúde e o IBGE, contou ainda com apoio 

institucional do MEC e instituições de ensino e pesquisa no Brasil. 



 
35 

 

destinadas a esse importante contingente populacional (LEVY et al., 2010; MALTA; 

SARDINHA et al., 2010; MALTA; SILVA et al., 2010).  

A PeNSE pesquisou violência sofridas pelos estudantes no âmbito familiar e 

escolar, como bullying e brigas, agressão física em locais públicos, com uso de arma branca 

ou de fogo, lesões e ferimentos sofridos, sentimento de insegurança no trajeto casa-escola, 

escola-casa, violência no trânsito e violência sexual (MELLO et al., 2017). 

Mais tarde, em 2013, ocorreu a Pesquisa Nacional de Saúde8 (PNS) que deverá ter 

periodicidade de 5 anos. A PNS é uma pesquisa de esfera nacional, domiciliar, realizada em 

parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como suplemento da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e tem como objetivo caracterizar a 

situação de saúde e os estilos de vida da população brasileira, bem como a atenção a sua 

saúde, quanto ao acesso e uso dos serviços, às ações preventivas, à continuidade dos cuidados 

e ao financiamento da assistência (DAMACENA et al., 2015).   

 O instrumento da PNS é composto por três questionários: o domiciliar, nos 

moldes do censo demográfico, e próprio da PNAD; o relativo a todos os moradores do 

domicílio, que dará continuidade ao Suplemento Saúde da PNAD; e o individual com enfoque 

nas principais doenças crônicas não transmissíveis, aos estilos de vida, e ao acesso ao 

atendimento médico. Investiga também o autorrelato de violência sofrida, considerando o tipo 

de agressor, a caracterização da violência, o atendimento de saúde decorrente da violência e 

suas repercussões (SZWARCWALD et al., 2014). 

O fortalecimento da vigilância em saúde, assim como, o aproveitamento dos 

dados ofertados periodicamente no Brasil, deve servir de subsídios para o acompanhamento 

dos agravos, ofertando possibilidades de intervenção e avaliação de políticas públicas que 

visem diminuir os indicadores de violência no país.  

 

1.5 Justificativa 

 

Na última década, o Ceará, vivenciou a atuação de diversas facções criminosas, 

como por exemplo, a definição dos territórios dominados por cada facção, chacinas e crimes 

hediondos. Esta performance reflete também no incremento dos crimes contra o patrimônio 

nas ruas e lugares públicos afetando toda população no estado do Ceará (ARAÚJO FILHO, 

2018).  

 
8 Sob a forma de um inquérito domiciliar nacional, conduzido pelo IBGE em parceria com o MS, como parte do 

Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE. 
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A violência interpessoal (VIP) tem consequências negativas e devem ser 

abordadas pelo sistema de saúde (WHO, 2016). A vigilância de agravos à saúde relacionados 

a acidentes e violência visa identificar grupos e fatores de risco, detectar clusters, avaliar a 

efetividade de intervenções, induzir pesquisas e incorporar novos conhecimentos, visando ao 

contínuo aperfeiçoamento dos serviços de saúde (WALDMAN; MELLO JORGE, 1999).  

Além da mortalidade, a violência tem uma morbidade de grande magnitude na 

população mundial (REICHENHEIM et al., 2015). A morbidade é caracterizada por lesões e 

diversos problemas de saúde física, sexual, reprodutiva e mental, que traz consequências 

sociais e de saúde, graves e permanentes podendo acarretar graves consequências 

biopsicossociais (BRASIL, 2016; OMS, 2016).  

O tipo de agressor na VIP, diferencia-se em agressor conhecido e desconhecido e 

vitimando perfis diferentes na população que sofre violência (FREITAS et al., 2017; 

GAWRYSZEWSKI et al., 2012; SOUZA, 2005). Apesar de todos estes esforços para 

compreender a extensão, características, consequências, os fatores correlatados e os fatores 

associados da violência para o delineamento de políticas públicas efetivas, há uma carência 

nos estudos sobre características da agressão não letal por agressor desconhecido. E que a 

PNS se trata de um estudo de base populacional, subsidiando informações sobre a prevalência 

e fatores associados ao autorrelato de violência interpessoal, por vezes, os dados produzidos 

não são amplamente analisados e divulgados. 

 Frente à esta situação, este estudo busca estimar a prevalência e os fatores 

associados ao autorrelato de violência interpessoal na população adulta do Ceará por tipo de 

agressor e analisar a associação dos fatores referentes ao modelo teórico de Bronfenbrenner 

com o autorrelato de violência interpessoal na população adulta por agressor desconhecido a 

partir dos dados obtidos pela PNS de 2013. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

• Descrever a prevalência e identificar os fatores associados ao autorrelato de 

violência interpessoal sofrida na população adulta do Ceará no ano de 2013. 

 

2.2 Específicos 

 

• Estimar a prevalência do autorrelato de violência interpessoal sofrida entre a 

população adulta do Ceará por tipo de agressor; 

• Caracterizar a violência interpessoal sofrida na população adulta do Ceará por tipo 

de agressor; 

• Analisar a associação dos fatores individuais, microssistema, mesossitema, 

exossistema, macrossistema com o autorrelato de violência interpessoal sofrida 

pela população adulta por agressor desconhecido. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo seccional, de base populacional, utilizando a base de dados completa da 

Pesquisa Nacional de Saúde, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde no ano de 2013.  

 

3.2 População, amostra e amostragem 

 

A população pesquisada na pesquisa original da PNS compreendeu uma sub 

amostra da Amostra Mestra do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD9) do 

IBGE e incluiu moradores de domicílios particulares (permanentes e improvisados), nas áreas 

urbana e rural do país, exceto setores censitários especiais10.  

Para este estudo, foi considerando o número de 290 Unidades Primárias de 

Amostragem (UPA) selecionadas e tamanhos de amostra de domicílios, estimou-se uma 

amostra de 2.900 domicílios com entrevista realizada. Entretanto, ocorreu uma taxa de 22% 

de não resposta, ao final, foram selecionados 3.770 domicílios11. Ao final, no estado do Ceará, 

foram realizadas 2.900 entrevistas domiciliares e 2.560 entrevistas individuais dos adultos 

selecionados nos domicílios. A taxa de perda para as entrevistas domiciliares foi de 25,9% e 

4,7% para as entrevistas individuais. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Os dados deste estudo são mantidos pelo IBGE e disponibilizados para o público 

na área de download do Portal institucional, no banco de dados agregados SIDRA e em outros 

canais de disseminação de dados (https://www.ibge.gov.br/estatisticas-

novoportal/sociais/educacao/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html?=&t=o-que-

e).  

 
9 Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares - SIPD do IBGE, cuja abrangência geográfica é constituída pelos 

setores censitários da Base Operacional Geográfica do Censo Demográfico 2010, exceto aqueles com número 

muito pequeno de domicílios e os setores especiais (SZWARCWALD et al., 2014). 
10 Quartéis, bases militares, alojamentos, acampamentos, embarcações, penitenciárias, colônias penais, presídios, 

cadeias, asilos, orfanatos, conventos e hospitais. 
11 Foram também realizadas medidas antropométricas e de pressão arterial, assim como, coleta de material 

biológico (amostras de sangue e urina) que não serão abordados neste estudo. 
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Inicialmente, realizou-se o download do banco de dados no site do IGBE em 

formato Microsoft Office Excel® 2010 for Windows® 2010 (Microsoft Corporation; 

Redmond, WA, USA). A seguir, o banco foi padronizado, tendo sido analisada a consistência 

interna.  

 

3.4 Variáveis de estudo 

 

Para este estudo, as variáveis abordadas foram extraídas de módulos da pesquisa 

original oriundos dos três questionários (SZWARCWALD et al., 2014), a saber:  

I. Questionário do Domicílio foram utilizados: 

a. Módulo A - Informações do domicílio 

b. Módulo B - Visitas domiciliares de Equipe de Saúde da Família e Agentes 

de Endemias 

II. Questionário de todos os moradores do domicílio foram utilizados: 

a. Módulo C - Características gerais dos moradores  

III. Questionário individual do morador adulto de 18 anos foram utilizados: 

a. Módulo P. Estilos de Vida  

b. Módulo O. Acidentes e Violências  

c. Módulo N. Percepção do estado de saúde sobre sua saúde em geral, tanto 

sobre sua saúde física como sua saúde mental.  

 

A violência interpessoal sofrida foi estimada sendo criada como variável 

dependente uma nova variável a partir da associação de 2 perguntas: Nos últimos 12 meses, o 

(a) sr. (a) sofreu alguma violência ou agressão de pessoa desconhecida (como bandido, 

policial, assaltante etc.)? E/ou Nos últimos 12 meses, o (a) sr. (a) sofreu alguma violência ou 

agressão de pessoa conhecida (como pai, mãe, filho(a), cônjuge, parceiro(a), namorado(a), 

amigo(a), vizinho(a))? 

As variáveis relacionadas ao autorrelato de exposição a violência/agressão foram 

geradas a partir da pergunta: Sofreu violência/agressão nos últimos 12 meses (sim ou não).  

Para caraterização da violência consideramos as seguintes variáveis:  

I. Tipo de agressor: Conhecido (atual/ex-parceiro, parentes, outros parentes, 

amigos ou colegas, patrão/chefe/outros conhecidos), Desconhecido 

(Bandido/ladrão/assaltante, agente legal público) ou, Ambos. De acordo com 

Bronfenbrenner (1996), os tipos de relações próximas podem influenciar no 
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risco de vitimização ou agressão violenta. Para análise, foi criada a variável 

sofreu violência/ agressão por apenas excluindo aqueles que sofreram 

violência por conhecido e desconhecido; 

II. Tipo de violência/agressão: Física, Outra (sexual e psicológica);  

III. Objeto da violência/agressão: Arma de fogo, objeto perfuro cortante, objeto 

contundente12, força corporal, por meios de palavras, outra; 

IV. Autor da violência: Bandido, ladrão ou assaltante, Cônjuge/Ex-cônjuge, 

companheiro (a) / ex-companheiro (a), namorado (a) /ex-namorado (a), 

Pai/mãe, padrasto/madrasta, filho, irmão (ã), outro parente, amigo (a) /colegas, 

Patrão/chefe, outra pessoa; 

V. Local de ocorrência da violência/agressão (Residência, trabalho, Bar ou 

similar, Via pública, outro). Estas categorias foram propostas, pois dependendo 

do autor da agressão o local desta violência poderá mudar (SANTOS et al., 

2015; SILVA; OLIVEIRA, 2016);  

VI. Frequência da agressão (1 ou 2 vezes no ano, 3 vezes ou pelo menos uma vez 

por mês, pelo menos uma vez por semana ou diariamente), visto que a 

repetição da violência está relacionada com o cronossistema de Bronfenbrenner 

(BRONFENBRENNER, 2011; MENEGON et al., 2015; OLIVEIRA et al., 

2016);  

Para investigar o perfil do autorrelato de exposição foram criadas as seguintes 

variáveis independentes, sendo separadas por bloco de variáveis; 

I. Características individuais 

a. Sexo: masculino ou feminino;  

b. Idade: <30 anos, 30|--| 49 anos, ≥ 50 anos;  

c. Cor/Raça: Branca, Preta/Parda (Perda, Parda), Outras (Amarela ou Indígena), 

agrupamos os indivíduos em três grupos considerando a dimensão de 

heterogeneidade associada à cor da pele do indivíduo (DE CASTRO 

CERQUEIRA; DE MOURA, 2014);  

d. Vive com cônjuge ou companheiro (a): Sim ou Não;  

e. Estado civil: Casado ou Outros (Solteiro, Separado (a) / desquitado (a) 

judicialmente, Divorciado, Viúvo (a)); 

 
12 Considerando que contundente é todo objeto, instrumento ou material que tem a capacidade de provocar 

ferimentos, caso seja usado para atingir uma pessoa foram incorporados nesta categoria o uso de pedaço de 

madeira, cassetete, barra de ferro, pedra, arremesso de substância/objeto quente, lançamento de objetos 
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f. Frequenta escola: Sim ou Não; 

g. Nível de instrução mais elevado alcançado: Sem instrução/Fundamental 

incompleto, fundamental completo /Médio incompleto, médio completo 

/superior incompleto, superior completo ou mais; 

h. Nível educacional/ Nível de instrução: Ensino fundamental ou do 1º grau, 

Ensino médio ou do 2º grau, superior ou mais; 

i. Frequência em cultos ou atividades de sua religião: Pelo menos uma vez ao 

mês, Anualmente, Nenhuma vez; 

II. Características do Domicílio 

j. Responsável pelo domicílio: O entrevistado, outras pessoas (Cônjuge ou 

companheiro de sexo diferente/ mesmo sexo, filho/agregado, familiar de 1º 

grau, outros familiares, agregados/pessoas que compartilha despesas, 

agregados/pessoas que não compartilha despesas);  

k. Residentes no domicílio: Até 3 e >3, média; 

l. Residentes com 18 anos ou mais: Até 2 e >2, média; 

m. Pessoas com 14 anos ou mais que estão na Força de trabalho (14 anos ou 

mais): Pessoas na força de trabalho13, Pessoas fora da força de trabalho14; 

n. Pessoas com 14 anos ou mais que estão ocupadas, foi criada a variável 

Ocupação por pessoas (14 anos ou mais): Pessoas ocupadas15, Pessoas 

desocupadas16; 

o. Forma de abastecimento de água no domicílio: Rede geral de distribuição, 

Outras Formas (Poço ou nascente na propriedade, Poço ou nascente fora da 

propriedade, Carro-pipa, Água da chuva armazenada em cisterna, Rios, lagos 

e igarapés, Outra); 

p. Frequência de disponibilidade da água da rede geral: Diariamente, não 

diariamente (Pelo menos uma vez por semana, menos uma vez por semana); 

q. Água canalizada em pelo menos um cômodo: Sim ou Não; 

 
13 Pessoa classificada como ocupada ou desocupada na semana de referência da pesquisa. 
14 Pessoa que não é classificada como ocupada nem como desocupada na semana de referência da pesquisa, mas 

encontra-se em idade de trabalhar 
15 Pessoa que tem trabalho durante toda ou parte da semana de referência da pesquisa, inclusive a pessoa que não 

exerceu o trabalho remunerado que tem nessa semana por motivo de férias, licença, greve etc. 
16 Pessoa sem trabalho, mas que toma alguma providência efetiva de procura de trabalho na semana de referência 

da pesquisa. 
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r. Tipo de água utilizada para beber: Filtrada/Tratada de outra forma no 

domicílio (Filtrada, Tratada de outra forma no domicílio), mineral 

industrializada, sem tratamento no domicílio;  

s. Rede geral de esgoto ou pluvial: Sim ou Não (Fossa séptica, Fossa rudimentar, 

Vala, Direto para rio, lago ou mar, Outra); 

t. Coleta de lixo (direta/caçamba por serviço de limpeza): Sim (Coletado 

diretamente por serviço de limpeza, coletado em caçamba de serviço de 

limpeza) ou não (É queimado na propriedade, é enterrado na propriedade); 

u. Origem da energia elétrica: Rede geral ou outra origem (gerador, placa solar, 

eólica etc.); 

III. Apoio Social 

a. Levando em consideração ao mês de referência da pesquisa (julho de 2013), 

foi perguntado ao respondente se ele recebeu alguma Aposentadoria/pensão: 

Sim ou Não; 

b. Pensão alimentícia/doação de alguém que não morava no domicílio: Sim ou 

Não; 

IV. Relações sociais  

a. Familiares ou parentes confiáveis, amigos confiáveis: Sim ou Não; 

b. Participação em atividades esportivas/artísticas em grupo: Sim ou Não; 

c. Frequência de atividades esportivas/artísticas em grupo: Mais de uma vez por 

semana, uma vez por semana, de 2 a 3 vezes por mês, Algumas vezes no ano, 

uma vez no ano; 

d. Participação em reuniões (moradores, funcionários, mov. Comunitários): Sim 

ou Não; 

e. Frequência em reuniões: Uma vez por semana, de 2 a 3 vezes por mês, 

Algumas vezes no ano, uma vez no ano; 

V. Autoavaliação de saúde17 

a. Para verificar a autopercepção de saúde foi criada a variável como avalia a 

saúde (Ótima, boa, regular, ruim/ péssima), sendo reagrupada em (ótima/boa e 

ruim/ péssima) segundo o VIGITEL (FACINA, 2014) proposto pelo 

Ministério da Saúde. E considerando que indivíduos quem sofrem violência 

 
17 A avaliação do estado de saúde consiste na percepção que os indivíduos possuem de sua própria saúde. Por 

conseguinte, é um indicador que engloba tanto componentes físicos quanto emocionais dos indivíduos, além de 

aspectos do bem-estar e da satisfação com a própria vida 
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apresentam pior percepção de saúde (HARTMANN, 2008; AQUINO et al., 

2009; AZEVEDO LEITÃO MÁSSIMO et al., 2015); 

VI. Utilização dos serviços de saúde  

a. Domicílio cadastrado na Unidade Básica de Saúde da Família: Sim ou Não;  

b. Frequência da visita de Agente Comunitário de Saúde (ACS) ou Estratégia 

Saúde da Família (ESF) 18 nos últimos 12 meses: A cada 2 meses ou menos, A 

cada 3 meses ou mais, Nunca visitou. Visto que a cobertura pela ESF e 

atuação do ACS junto às famílias em situação de violência, veem sendo 

observadas, e que estes profissionais podem identificados de violência no 

território (LIRA; DA TRINDADE, 2012; LOBATO et al., 2012; Rocha, 

2016); 

c. Possui plano de saúde, médico ou odontológico: Sim ou Não; 

d. Plano de saúde de instituição - servidor público: Sim ou Não; 

e. Busca o mesmo serviço de saúde quando necessita de atendimento19: Sim ou 

Não; 

f. Última consulta ao médico: Há menos de 1 mês, Entre um mês e 3 meses 

atrás, nunca foi ao médico; 

g. Motivo da última consulta ao médico: Continuação de tratamento ou terapia, 

Exames, Doença ou problema de saúde, Outro; 

h. Prática integrativa e complementar (últimos 12 meses): Sim ou Não; 

i. Atendimento de emergência no domicílio (últimos 12 meses): Sim ou Não; 

j. Necessitou de assistência de saúde por conta de violência: Sim ou Não; 

k. Local da primeira assistência de saúde: No local da agressão, Hospital / 

pronto socorro / pronto atendimento público, Consultório / hospital / pronto 

atendimento particular, Outro; 

VII. Histórico de depressão 

a. Diagnóstico de depressão (Sim ou Não); 

b. Tempo de diagnóstico: em anos 

c. Atendimento pelo SUS (Sim ou Não); 

 
18 Programa criado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de acompanhar um número definido de famílias, em 

uma área geográfica delimitada, atuando tanto com ações de promoção de saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, quanto com ações de manutenção da saúde, sendo o 

atendimento prestado na Unidade Básica de Saúde ou no domicílio por profissionais (médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem as Equipes de Saúde da Família. 
19 Hábito que a pessoa tem de procurar o mesmo lugar, profissional ou serviço quando precisa de atendimento de 

saúde (hospital, posto ou centro de saúde, ambulatório, clínica, farmácia, médico alopata ou homeopata, 

profissional de saúde, inclusive de acupuntura, shiatsu etc.) 
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d. Consulta médico/serviço de saúde regularmente por esta causa (Sim, Só 

quando tem algum problema, nunca vai); 

e. Motivo ausência a consulta médico/serviço de saúde regularmente por esta 

causa (Não está mais deprimido, outro motivo); 

f. Última vez que recebeu assistência médica (Há menos de 6 meses, Entre 6 

meses e menos de 1 ano, Entre 1 ano e menos de 2 anos, Entre 2 anos e menos 

de 3 anos, Há 3 anos ou mais, nunca recebeu); 

g. Local de atendimento da última vez que recebeu assistência médica 

(Atendimento eletivo, atendimento de emergência) 

h. Encaminhamento para especialista de saúde mental (Sim ou Não); 

i. Conseguiu ir a todas consultas do especialista de saúde mental (Sim ou Não); 

j. Medicamentos obtido em serviço público de saúde (Sim ou Não); 

k. Limitação nas atividades habituais por esta violência (Sim ou Não). Essas 

atividades habituais são atividades diárias, como: trabalhar, realizar afazeres 

domésticos, etc. 

VIII. Uso de álcool e tabaco 

Para autorrelato do uso de tabaco e álcool, determinadas as variáveis, a saber:  

a. Uso de tabaco (Sim ou Não).  

b. Idade de início do tabagismo (≤ 17 anos ou ≥ 18 anos). Tendo como ponto de 

corte 18 anos, como segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos fumantes 

iniciam após os 18 anos de idade (BRASIL, 2017a).  

c. Situação em relação ao fumo (Fumante, ex-fumante ou nunca fumou); 

d. Fumou diariamente (Sim ou Não); 

e. Frequência de fumo atual (Sim, diariamente, sim, menos que diariamente ou 

não); 

f. Frequência de fumo no passado (Sim, diariamente, sim, menos que 

diariamente ou não, nunca fumei); 

g. Usa bebida de alcoólica (Sim ou Não); A opção por estas categorias deve-se 

ao fato que estudos mostram que a maioria das vítimas e autores de crimes 

estavam sob efeito de bebidas alcoólicas no momento da ocorrência 

(GALDUROZ; CAETANO, 2004); 

h. Idade de início do consumo de álcool (17 anos ou menos; 18- 20 anos; mais 

de 21 anos).  

IX. Atividade Física 
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a. A prática regular de exercícios físicos ou esportes é considerada como fator de 

proteção à saúde das pessoas, foram mensuradas pelas variáveis Prática de 

algum tipo de exercício físico ou esportes (Sim ou Não);  

b. Tipos de exercício físico (Caminhada20, atividades aeróbicas21, esporte22 e 

outros); 

X. Necessidade de assistência à saúde, Sequelas e incapacidades decorrentes da 

violência interpessoal 

Foram considerados os efeitos da severidade da violência para busca da atenção à 

saúde, utilizando as seguintes variáveis (DESLANDES, 1999; ALMEIDA et al., 2016; 

FREITAS et al., 2017; AQUINO, ANTONIASSI, 2014); 

a. Recebeu assistência de saúde (Sim ou não); 

b. Local da primeira assistência de saúde (Local da agressão, Local de 

assistência pública, Local de assistência privada); 

c. Precisou ser internado por 24 horas ou mais (Sim ou Não); 

d. Teve alguma lesão corporal decorrente da violência/agressão (Sim ou Não);  

e. Teve ou tem alguma sequela (Sim ou Não);  

f. Deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais23 (Sim ou Não); 

XI. Trabalho e renda 

a. Atividade remunerada de pelo menos 1h/semana (Sim ou Não); 

a.  Nº de trabalhos (Um ou dois ou mais); 

b. Trabalho principal (Trabalhador doméstico, Empregado do setor privado, 

Empregado do setor público, Conta própria); 

c. Horas de trabalho por semana (≤ 20 h, 20 --|44 h, > 44 h); 

d. Tempo de trabalho (principal) (1 ano ou menos, 2 a 4 anos, 5 ou mais);  

e. Trabalho com horário noturno (Sim ou Não); 

f. Frequência em horário noturno em algum dos trabalhos (1 a 3 vezes por mês, 

2 a 3 vezes por semana, 4 ou mais vezes por semana); 

g. Trabalho com 24h seguidas (Sim ou Não); 

a.  Frequência de Trabalho com 24h seguidas (1 a 3 vezes por mês, 2 a 3 vezes 

por semana, 4 ou mais vezes por semana); 

 
20 Caminha e caminhada em esteira 
21 Corrida ou cooper, corrida em esteira, ginástica aeróbica, spnning, step, jump, hidroginástica, ginástica em 

geral/ localizada, pilates, alongamento, ioga, bicicleta, dança.  
22 Natação, artes marciais e luta, basquetebol, voleibol, tênis 
23 Trabalhar, realizar afazeres domésticos, ir à escola etc. 
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b. Rendimento bruto mensal no principal trabalho e Renda média de todos os 

empregos. 

 

3.5 Análise estatística  

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software SPSS® (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 20, por meio do módulo survey analisys, que 

considera efeitos da amostragem complexa sendo considerado o nível descritivo dos testes de 

5%. Foram utilizados os pesos amostrais propostos no estudo original considerando 

probabilidade de seleção das UPAs, domicílios e todos os seus moradores e para o morador 

selecionado24.  

Os pesos das UPAs foram calculados considerando a UPA para a Amostra Mestra 

e a probabilidade de seleção para a amostra da pesquisa. Os pesos para os domicílios e todos 

os seus moradores, utilizados para a estimação das características investigadas para todos os 

moradores e para todos os idosos, foram definidos levando-se em conta o peso da UPA 

correspondente e ajustes para correção de não respostas e também para calibrar as estimativas 

com totais populacionais estimados pela Coordenação de População e Indicadores Sociais - 

Copis, do IBGE.  

O peso do morador selecionado foi calculado considerando o peso do domicílio 

correspondente, a probabilidade de seleção do morador, ajustes de não resposta por sexo e 

calibração pelos totais populacionais por sexo e classes de idade estimados com o peso de 

todos os moradores. As quatro classes de idade utilizadas foram de 18 a 24 anos, de 25 a 39 

anos, de 40 a 59 anos e mais de 60 anos (SZWARCWALD et al., 2014; DAMACENA et al., 

2015). 

Foram feitos ajustes para correção de não respostas e também para calibrar as 

estimativas com totais populacionais estimados pela Coordenação de População e Indicadores 

Sociais - Copis, do IBGE de acordo com o proposto no método de análise na pesquisa original 

(SZWARCWALD et al., 2014; DAMACENA et al., 2015). 

Foram calculadas as prevalências e intervalos de confiança de 95% (IC95%) 

estratificados por tipo de agressor para o Ceará. As associações e estimativas da razão de 

chances prevalentes (RCP) entre sofrer violência por desconhecido e sofrer violência por 

 
24 Mais detalhes sobre o processo de amostragem e fatores de ponderação podem ser encontrados na publicação 

sobre os resultados da PNS (SZWARCWALD et al., 2014; DAMACENA et al., 2015). 
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conhecido foram calculadas excluindo os casos em que a violência sofrida foi citada para 

ambos os tipos de agressores (KLEIN, 2008). 

Para análise de associação em tabelas de contingência foi utilizado o qui-quadrado 

de Pearson. As tabelas provenientes da análise bidimensional a partir dos desfechos sofrer 

violência interpessoal nos últimos 12 meses. Para construção das bivariadas, foram 

estabelecidas duas categorias: Sofrer violência por desconhecido e sofrer violência por 

conhecido.  

 

3.6 Aspectos éticos 

 

A pesquisa original foi aprovada na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), sob a CAAE 328.159, de 26 de junho de 2013 (ANEXO A). Este estudo foi 

submetido ao PROPESQ/UFC que informou que não cabe avaliação ética posto que tratar-se 

de pesquisa que utiliza informações de acesso público nos termos da Lei nº12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (ANEXO B), e por utilizar bancos de dados, cuja as informações são 

agregadas, sem possibilidade de identificação individual, de maneira similar ao disposto na 

RESOLUÇÃO CNS Nº 510, de 07 de abril de 2016.  
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Características da violência sofrida  

 

Na amostra cearense, 194 (6,9%) pessoas responderam ter sofrido violência 

interpessoal, independentemente do tipo de agressor, sendo 3,8% cometida por agressor 

desconhecido e 3,4% por agressor conhecido. Excluindo-se aqueles que sofreram violência 

por ambos os tipos de agressores, a maioria (52,7%) sofreu violência apenas por pessoa 

desconhecida (Tabela 1). 

 A violência interpessoal praticada por desconhecido é caracterizada por ser física 

(70,3%), com uso de arma de fogo (32,4%), tendo como autores pessoas que buscam 

roubo/furto (62,5%) e ocorre, majoritariamente, em bares e vias públicas (67,8%). Deste tipo 

de violência, há baixo relato de ferimento ou lesão corporal (7,9%) e, entre os que buscaram 

assistência médica, 43,7% relatou alguma sequela resultante do evento agressor. Destaca-se 

que, quando ocorre ferimento ou lesão corporal, 1/5 da amostra informa que ficou 

impossibilitada de realizar algumas de suas atividades habituais (21%) (Tabela 1). 

Para a violência decorrente de pessoas conhecidas, prevalece outros tipos de 

violência (57,9%), em especial a psicológica, através do uso de palavras ofensivas, 

xingamentos ou palavrões (51,7%), sendo os principais autores conhecido sem vínculo 

familiar ou laboral (28,9%) e irmão/irmã (19,1%). Frequentemente, essa violência ocorre no 

interior das residências (47,9%), com baixa frequência (1-2x/ano - 77,2%). Poucos são 

impossibilitados de realizar suas atividades habituais por conta do evento agressor (13,5%) e 

dentre os que buscaram algum tipo de assistência à saúde em decorrência da violência, apenas 

2,3% tiveram sequelas (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Características da violência entre os que autorrelatam violência 

sofrida por qualquer tipo de agressor. Ceará, 2013 

VIOLÊNCIA SOFRIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES n¹/N %² IC95%² 

   LI LS 

Sofreu violência/Amostra cearense 194/2560 6,9 5,8 8,3 

Tipo de agressor     

Desconhecido 93/194 51,0 41,8 60,2 

Conhecido 92/194 45,8 36,9 55,0 

Ambos  9/194 3,2 1,3 7,4 

Sofreu violência/ agressão apenas por     

  Desconhecido 93/185 52,7 43,3 61,9 

  Conhecido 92/185 47,3 38,1 56,7 

Violência sofrida por desconhecido 102/194 54,2 45,0 63,1 

Tipo de violência      

Física 71/102 70,3 57,7 80,3 

Arma de fogo  33/102 32,4 22,6 44,1 

Objeto perfuro cortante  13/102 10,3 5,1 19,7 

Com objeto contundente  7/102 5,3 2,1 13,2 

Psicológica 26/102 25,2 15,7 37,8 

Outras 5/102 4,6 1,7 11,4 

Autor da violência      

Bandido, ladrão ou assaltante 71/102 62,5 48,7 74,5 

Agente legal público (policial/agente da lei) 3/102 5,0 1,2 18,5 

Outro 28/102 32,5 21,2 46,3 

Local da violência      

Residência 14/102 9,3 4,7 17,4 

Trabalho  17/102 15,9 9,2 26,1 

Bar ou similar/Via pública 65/102 67,8 55,9 77,8 

Outro 6/102 7,0 2,7 16,8 

Resultou em lesão corporal ou ferimento  12/102 7,9 4,0 15,2 

Sequela  3/8 43,70 13,7 79,2 

Deixou de realizar atividades habituais* 27/102 21,0 13,0 32,1 

Violência sofrida por conhecido 101/194 49,0 39,8 58,2 

Tipo de violência por conhecido     

Física 49/101 43,3 33,6 53,6 

Com força corporal/espancamento  37/101 31,3 21,8 42,6 

Com objeto perfuro cortante 6/101 7,3 4,0 13,0 

Com objeto contundente 4/101 3,5 1,0 11,5 

Substância, objetos e/ou envenenamento 2/101 1,3 0,3 5,2 

Outro 54/101 57,9 47,4 67,8 

Psicológica 50/101 51,7 41,2 62,1 

Outra 2/101 4,9 1,2 17,9 

Autor da violência por conhecido     

Parceiro atual ou anterior 20/101 15,0 8,3 25,5 

Cônjuge, companheiro (a), namorado (a) 13/101 11,6 5,7 22,1 

Ex-cônjuge, companheiro (a), namorado(a) 7/101 3,4 1,4 8,3 

Pai/mãe, padrasto/madrasta, filho, irmão (ã) 25/101 28,7 19,3 40,3 

Pai/mãe 5/101 6,0 2,4 14,2 

Padrasto/madrasta 1/101 0,8 0,6 1,0 

Filho (a) 4/101 2,8 0,9 8,6 

Irmão (ã) 15/101 19,1 10,4 32,4 

Outro parente, amigo (a) /colegas 26/101 23,9 14,7 36,4 

  Continua 
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Tabela 1 – Características da violência entre os que autorrelatam violência sofrida 

por qualquer tipo de agressor. Ceará, 2013 

Conclusão 

VIOLÊNCIA SOFRIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES n¹/N %² IC95%² 

   LI LS 

Patrão/chefe, outra pessoa 30/101 32,4 24,2 42,0 

Patrão/chefe 2/101 3,5 0,8 14,5 

Outra pessoa conhecida 28/101 28,9 20,0 39,8 

Local da violência por conhecido     

Residência 52/101 47,9 35,2 60,9 

Trabalho 7/101 8,8 3,9 18,8 

Via pública/Bar ou similar 38/101 38,0 25,8 52,0 

Bar ou similar 6/101 4,9 2,0 11,5 

Via pública 32/101 33,1 21,7 46,8 

Outro 4/101 5,3 1,5 16,8 

Frequência da violência por conhecido     

Uma a duas vezes ao ano 74/101 77,2 66,2 85,4 

De três a doze vezes ao ano 16/101 11,8 6,4 20,9 

Pelo menos uma vez por semana 11/101 11,0 5,7 20,2 

Deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais* 15/101 13,5 8,4 21,1 

Sequela 1/8 2,5 0,3 17,1 
1 observado na amostra; 2 ponderado.  
* Atividades habituais: trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc. 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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4.2 Fatores individuais entre os que autorrelatam violência sofrida por qualquer tipo 

de agressor 

 

As pessoas que mais relataram violência interpessoal sofrida são do sexo feminino 

(53,6%), jovens (entre 30 e 49 anos = 44,3%, idade média= 36,5 anos, erro-padrão (ep) =±1,4, 

mínimo= 18 anos, máximo= 80 anos, mediana= 35,5 anos), pardas (64,2%) e com cônjuge 

(53,2%), embora não se reconheçam como casadas (67,6%) e se auto definiram como 

solteiros (59,2%). Na amostra, observa-se baixa proporção de frequência escolar em 2013 

(84,3%), com escolaridade de ensino médio completo ou superior incompleto (37,1%). Quase 

metade da amostra (49,4%) relata comparecer a cultos ou atividades de sua religião pelo 

menos uma vez ao mês. A maioria (94,4%) informa ter único emprego com rendimento bruto 

mensal no trabalho principal de R$ 935,47 (com ep= ±72,15) e renda média de todos os 

empregos de R$983,95; ep= ±80,69 (Tabela 2). 

Dentre os que autorrelataram ser vítima de violência, 55,7% avaliam a sua saúde 

como boa ou muito boa, informa que nos últimos 3 meses, 44,3% relataram que praticar 

atividade física, sendo a caminhada (45,1%) o exercício físico mais frequente. Menos de ¼ da 

amostra informa ser fumante atualmente (23,5%), destes 21,8% o fazem diariamente, e dentre 

os que já fumaram 11,8% era diariamente. A idade de início do fumo ocorreu com 17 anos ou 

menos (70,8%, idade média= 36,5 anos ep=±1,4, mínimo= 8 anos, máximo= 64 anos, 

mediana= 15 anos). O uso do álcool foi relatado por 29% da amostra com consumo iniciado 

antes dos 18 anos (55%). O diagnóstico de depressão por algum médico ou profissional de 

saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) foi relatado por 9,4% dos entrevistados, com 

tempo médio de diagnóstico de 9,4 anos (ep ± 1,4) (Tabela 3). 
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Tabela 2 – Fatores individuais relativos a características pessoais dos que autorrelatam 

violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES INDIVIDUAIS n¹/N %² IC95%² 

   LI² LS² 

Características pessoais     

Sexo     

Masculino 78/194 46,4 36,1 56,9 

Feminino 116/194 53,6 43,1 63,9 

Idade (anos)     

média (±ep) 36,5 ±1,4   

< 30 58/194 36,3 27,0 46,7 

30 |--| 49 91/194 44,3 35,7 53,2 

≥ 50 45/194 19,4 13,6 27,0 

Cor ou raça     

Branca 49/194 26,2 18,5 35,6 

Preta/parda 140/194 71,5 62,2 79,3 

Preta 11/194 7,4 3,4 15,2 

Parda 129/194 64,2 55,2 72,3 

Outras 5/194 2,3 0,9 5,4 

Indígena 3/194 1,2 0,4 3,3 

Amarela 2/194 1,1 0,3 4,5 

Vive com cônjuge ou companheiro (a) 94/194 53,2 43,9 62,3 

Estado civil     

Casado (a) 64/194 32,4 24,2 41,9 

Outros 130/194 67,6 58,1 75,8 

Solteiro (a) 106/194 59,2 50,0 67,8 

Separado (a) /desquitado (a) judicialmente 9/194 3,2 1,4 7,2 

Divorciado (a) 8/194 2,9 1,2 6,5 

Viúvo (a) 7/194 2,4 1,1 5,0 

Frequenta escola 23/194 15,7 9,4 25,1 

Nível de instrução mais elevado alcançado      

Sem instrução/Fundamental incompleto 71/194 31,5 24,6 39,3 

Fundamental completo /Médio incompleto 28/194 14,4 9,6 20,9 

Médio completo /superior incompleto 68/194 37,1 29,6 45,3 

Superior completo ou mais 27/194 17,0 11,6 24,3 

Frequência em cultos ou atividades de sua religião     

Pelo menos uma vez ao mês 106/194 49,4 41,2 57,6 

Anualmente 44/194 27,0 21,2 33,8 

Nenhuma vez 44/194 23,6 16,3 32,8 

Nº de trabalhos     

Um 119/129 94,4 88,8 97,3 

Dois ou mais 10/129 5,6 2,7 11,2 

Dois 8/129 4,4 2,0 9,8 

Três ou mais 2/129 1,2 0,3 5,0 

Rendimento bruto mensal no principal trabalho (sm=678): 

média ± ep 
R$935,47±72,15 

Renda*: média ± ep R$983,94±80,69 
1 observado na amostra; 2 ponderado.  

*Renda média de todos os empregos. 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. 
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Tabela 2 – Fatores individuais relativo à autoavaliação de saúde, atividade física e 

uso de tabaco e álcool dos que autorrelatam violência sofrida. Ceará, 2013 

FATORES INDIVIDUAIS n¹/N %² IC95%² 

   LI² LS² 

Autoavaliação de saúde     

Boa/Muito Boa 102/194 55,7 46,6 64,4 

Regular 79/194 38,3 30,4 46,9 

Ruim/Muito ruim 13/194 6,0 3,1 11,2 

Atividade física     

Prática de algum tipo de exercício físico, esporte 77/194 44,3 35,4 53,6 

Tipo de exercício físico     

Caminhada 36/74 45,1 31,9 59,0 

Atividade aeróbica 20/74 23,6 14,0 37,0 

Esportes (Futebol/Basquetebol/Vôlei ou Tênis) 17/74 29,1 18,2 43,2 

Outro 1/74 2,2 0,3 13,7 

Uso de tabaco e álcool     

Situação em relação ao fumo     

Fumante 39/194 23,5 15,1 34,8 

Ex fumante 36/194 14,5 9,9 20,8 

Nunca fumou 119/194 62,0 51,8 71,2 

Frequência de fumo atual     

Sim, diariamente 31/194 21,8 13,4 33,4 

Sim, menos que diariamente 8/194 1,7 0,8 3,7 

Não 155/194 76,5 65,2 84,9 

Frequência de fumo no passado     

Sim, diariamente 19/155 11,8 6,9 19,3 

Sim, menos que diariamente 17/155 7,2 3,7 13,4 

Não, nunca fumei 119/155 81,1 73,3 87,0 

Idade de início do tabagismo (anos)     

≤ 17  37/53 70,8 52,3 84,3 

≥ 18  16/53 29,2 15,7 47,7 

Usa bebida alcoólica 52/194 29,0 21,4 38,1 

Idade de início do uso de álcool (anos)     

< 18 27/52 55,0 38,7 70,3 

18 a 20 14/52 29,5 17,0 46,1 

> 20 11/52 15,5 7,5 29,3 

Depressão     

Diagnóstico de depressão 26/194 9,4 5,9 14,6 

Tempo (anos) de diagnóstico: média ± ep 9,4 ± 1,4    
1 observado na amostra; 2 ponderado.  

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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4.3 Fatores do microssistema entre os que autorrelatam violência sofrida por 

qualquer tipo de agressor 

 

Quase metade da amostra (46,5%) era a pessoa responsável pelo domicílio, 

seguido pelo cônjuge ou companheiro de sexo diferente (19%). Na residência, moravam em 

média 3,7 (ep=± 0,3) pessoas, destes, em média 2,6 (ep=±0,1) de residentes com18 anos ou 

mais, 77,3% se encontravam na força de trabalho e destes, 89,7% estavam ocupadas.  

Mais da metade informava ter 2 ou mais familiares/parentes confiáveis (52,1%) e 2 

ou mais amigos confiáveis (41,3%). A maior parte daqueles não participa de atividades 

sociais coletivas (69,1%) ou reuniões (76,5%). Dentre as que participam, a frequência de 

participações nessas atividades é esparsa durante o ano (atividades esportivas/artísticas em 

grupo =9,4%, em reuniões =13,2%) (Tabela 4). 
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Tabela 3 – Fatores do Microssistema relativos as características do domicílio, relações 

sociais coletivas e relações sociais individuais, dos que autorrelatam violência sofrida, 

segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES MICROSSISTEMA n¹/N %² IC95%² 

   LI² LS² 

Características dos residentes do domicilio     

Responsável pelo domicílio     

O entrevistado 111/194 46,5 36,2 57,1 

Outras pessoas 83/194 53,5 42,9 63,8 

Cônjuge ou companheiro (a) de sexo diferente 39/194 19,9 14,6 26,5 

Cônjuge ou companheiro (a) do mesmo sexo 1/194 1,5 0,2 10,5 

Filho (a) do responsável e do cônjuge 12/194 10,4 5,1 20,3 

Filho (a) somente do respondente 12/194 8,5 4,4 15,6 

Enteado (a) 1/194 0,6 0,1 4,4 

Genro ou nora 1/194 2,4 0,3 15,0 

Pai, mãe, padrasto ou madrasta 1/194 0,3 0,0 2,0 

Neto (a) 3/194 2,6 0,7 9,0 

Irmão ou irmã 2/194 1,1 0,2 5,2 

Avô ou avó 1/194 0,4 0,1 2,9 

Outro parente 4/194 1,9 0,6 5,9 

Não parente que não compartilha despesas 1/194 0,3 0,0 1,8 

Não parente que compartilha despesas 5/194 3,6 0,7 16,8 

Residentes no domicílio     

média ± ep 3,7 ± 0,3    

Até 3 122/194 55,0 45,2 64,4 

>3 72/194 45,0 35,6 54,8 

Residentes com 18 anos ou mais     

média ± ep  2,6 ± 0,1    

Até 2 141/194 59,6 51,2 67,5 

>2 53/194 40,4 32,5 48,8 

Força de trabalho (14 anos ou mais)     

Pessoas na força de trabalho 143/194 77,3 70,6 82,8 

Pessoas fora da força de trabalho 51/194 22,7 17,2 29,4 

Ocupação p/ pessoas (14 anos ou mais)     

Pessoas ocupadas 129/143 89,7 81,1 94,7 

Pessoas desocupadas 14/143 10,3 5,3 18,9 

Relações sociais individuais     

Familiares ou parentes confiáveis*     

média ± ep 2,68 ± 0,26   

0 27/194 14,1 8,4 22,8 

1 66/194 33,7 24,6 44,3 

≥ 2 101/194 52,1 43,0 61,1 

Amigos confiáveis*     

média ± ep 2,28 ± 0,34   

0 61/194 36,8 29,8 44,3 

1 52/194 22,0 16,0 29,4 

≥ 2 81/194 41,3 33,4 49,5 

Relações sociais coletivas     

Participação em atividades esportivas/artísticas em grupo  51/194 30,9 22,4 41,0 

Frequência de atividades esportivas/artísticas em grupo     

Mais de uma vez por semana 17/194 8,8 5,1 14,6 

Uma vez por semana 14/194 6,8 3,7 12,2 

  Continua 
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Tabela 4 – Fatores do Microssistema relativos as características do domicílio, relações 

sociais coletivas e relações sociais individuais, dos que autorrelatam violência sofrida, 

segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

Conclusão 

FATORES MICROSSISTEMA n¹/N %² IC95%² 

   LI² LS² 

De 2 a 3 vezes por mês 8/194 4,9 2,2 10,5 

Algumas vezes no ano 11/194 9,4 4,6 18,2 

Uma vez no ano 1/194 1,0 0,1 7,3 

Participação em reuniões (moradores, funcionários, mov. 

Comunitários) 
50/194 23,5 17,1 31,2 

Frequência em reuniões      

Uma vez por semana 7/194 3,9 1,7 8,7 

De 2 a 3 vezes por mês 8/194 3,8 1,8 8,2 

Algumas vezes no ano 27/194 13,2 8,2 20,5 

Uma vez no ano 8/194 2,5 1,0 6,4 
1 observado na amostra; 2 ponderado.  
*sente à vontade e pode falar sobre quase tudo. 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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4.4 Fatores exossistema entre os que autorrelatam violência sofrida por qualquer 

tipo de agressor 

 

A maioria da amostra reside na zona urbana (88,8%) nas cidades do interior do 

estado do Ceará (49,8%), seguidos por moradores de Fortaleza (36,8%), referem exercer 

alguma atividade remunerada de pelo menos 1 hora por semana (67%). Quase a totalidade da 

amostra está inserida no mercado de trabalho (94,4%) possuem um único emprego, no setor 

privado (48,6%), trabalhando 20 a 44 horas semanais (61,2% - média 39,6 horas ± 1,2 horas), 

estão no trabalho principal há 1 ano ou menos (41,8%), dos que tem trabalho em horários 

noturno (17,1%), 46,2% trabalham 4 ou mais vezes por semana e 17,8% em regime de turnos 

ininterruptos (Tabela 5).  

A maioria informou ter domicílio cadastrados na Unidade Básica de Saúde da 

Família (UBSF) (63,3%), onde menos da metade recebe visita mensalmente (45,5%) do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS). Menos de ¼ da amostra tem plano de saúde, médico ou 

odontológico (23,5%), destes 7,8% são de instituição de assistência de servidor público 

(7,8%). A maioria da amostra (79,3%) informa procurar o mesmo local, médico ou serviço de 

saúde quando precisa de atendimento de saúde, sendo a última consulta medica realizada há 

três meses ou mais (32,5%) motivo de alguma doença ou problema de saúde (45,9%) e 

exames (31,6%). Pequena parcela da amostra refere ter recebido tratamento com prática 

integrativa/complementar (8,1%) nos últimos 12 meses e apenas 0,8% receberam atendimento 

de emergência no domicílio (Tabela 6).  

A necessidade de assistência de saúde por conta de violência foi mencionada por 

8,5% dos entrevistados, independentemente do tipo de agressor, sendo atendidos inicialmente 

no serviço hospitalar/pronto socorro ou pronto atendimento público (64,8%). Dentre os 

indivíduos que autorrelatam violência por desconhecido, 5,8% recebeu assistência de saúde 

sendo atendido em consultório, hospital ou pronto atendimento particular (40%) enquanto os 

que são agredidos por conhecido, 11,2% recebera assistência de saúde sendo os serviços 

públicos de saúde o local de escolha (81,5%) e a internação por 24 horas ou mais foi 

necessária em 3,1% dos casos (Tabela 7).  

Dos que sofreram violência e tem o diagnóstico de depressão, a maioria é 

atendido pelo SUS (53,7%), refere não ir à consulta médica ou serviço de saúde (50,2%), por 

motivo de não ter mais sintomas (65,9%), foi atendido pela última vez em assistência médica 

há menos de 6 meses (36,5%), os atendimentos foram de caráter eletivo (92,6%), em 

consultórios ou clínicas particulares (46,4%), UBSF (21,8%) ou Centro de Atenção 
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Psicossocial - CAPS (20,5%). A maioria foi encaminhado para acompanhamento com algum 

profissional de saúde mental (75,7%), e mantem assiduidade em todas as consultas com 

profissional da saúde mental em 76,6%. Em relação à obtenção de medicamento em serviço 

público de saúde, 52,4% relatam receber alguns medicamentos (31,7%) e informam que a 

depressão limita as atividades habituais (35,4%), deste 6,8% refere um grau de limitação 

intensa (Tabela 8). 
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Tabela 4 – Fatores do Exossistema relativos à local de moradia, trabalho e renda dos que 

autorrelatam violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES EXOSSISTEMA n¹/N %² IC95%² 

   LI LS 

Local de moradia     

 Situação censitária     

Urbano 166/194 88,8 85,7 91,4 

Rural 28/194 11,2 8,6 14,3 

 Região     

Capital 78/194 36,8 31,3 42,7 

Região Metropolitana, excluindo a capital 56/194 13,4 10,6 16,8 

Municípios do interior* 60/194 49,8 43,2 56,5 

Trabalho e renda     

Atividade remunerada de pelo menos 1h/semana 124/194 67,0 59,4 73,9 

Trabalho principal      

Trabalhador doméstico 16/129 9,5 5,6 15,8 

Empregado do setor privado 61/129 48,6 38,4 59,0 

Empregado do setor público  18/129 18,2 11,4 27,8 

Conta própria 34/129 23,6 15,8 33,9 

Horas de trabalho por semana     

média ± ep 39,6 ± 1,2   

≤ 20 h 20/129 12,5 7,9 19,3 

20 --|44 h 66/129 61,2 48,8 72,3 

> 44 h 43/129 26,3 17,4 37,5 

Tempo de trabalho (principal)     

média ± ep 6,5 ± 1,0    

1 ano ou menos 50/129 41,8 31,3 53,1 

2 a 4 anos 28/129 21,2 14,7 29,7 

5 ou mais 51/129 37,0 27,7 47,3 

Trabalho com horário noturno 22/129 17,1 11,1 25,3 

Frequência em horário noturno em algum dos trabalhos     

1 a 3 vezes por mês 3/22 14,0 4,3 37,0 

2 a 3 vezes por semana 7/22 39,8 21,0 62,2 

4 ou mais vezes por semana 12/22 46,2 25,8 68,0 

4 vezes por semana 1/22 1,1 0,1 8,0 

5 vezes ou mais por semana 11/22 45,1 24,9 67,1 

Trabalho com 24h seguidas 3/22 17,8 4,8 47,8 

Frequência de trabalho 24h     

1 a 3 vezes por mês 1/3 48,8 7,1 92,2 

2 a 3 vezes por semana 1/3 37,8 4,5 88,7 

5 vezes ou mais por semana 1/3 13,4 1,3 63,8 
1 observado na amostra; 2 ponderado;  
*excluindo a capital e municípios da região metropolitana; 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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Tabela 5 – Fatores do Exossistema relativos a utilização dos serviços de saúde dos que 

autorrelatam violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES EXOSSISTEMA n¹/N %² IC95%² 

   LI LS 

Utilização dos serviços de saúde     

 Domicílio está cadastrado UBSF*     

Sim 111/194 63,3 54,2 71,6 

Não 63/194 29,7 22,1 38,6 

Não sei 20/194 7,0 3,8 12,5 

Frequência de visita domiciliar (ACS** ou ESF***) ao ano     

Mensalmente 48/111 45,5 31,7 60,0 

A cada 2 meses 10/111 8,7 4,1 17,5 

Nunca recebeu ou recebeu 4 vezes ou menos 53/111 45,8 33,1 59,0 

De 2 a 4 vezes 24/111 22,9 14,9 33,5 

Uma vez 14/111 14,9 7,9 26,5 

Nunca recebeu 15/111 8,0 4,2 14,6 

Possui plano de saúde, médico ou odontológico 46/194 23,5 17,1 31,3 

Plano de saúde de instituição - servidor público  4/46 7,8 2,5 22,2 

Busca o mesmo serviço de saúde quando necessita de atendimento  152/194 79,3 73,6 84,0 

Última consulta ao médico     

Há menos de 1 mês 50/194 21,6 15,4 29,5 

Há menos de 2 semanas 33/194 16,3 10,6 24,2 

Entre 15 dias e um mês 17/194 5,3 2,9 9,6 

Entre um mês e 3 meses atrás 36/194 17,8 11,7 26,2 

Entre um mês e 3 meses atrás 54/194 32,5 23,9 42,4 

Entre três meses e um ano 54/194 32,5 23,9 42,4 

Há mais de um ano 54/194 28,1 20,2 37,6 

Nunca foi ao médico 54/194 28,1 20,2 37,6 

Motivo da última consulta ao médico     

Continuação de tratamento ou terapia 26/140 14,0 8,3 22,7 

Continuação de tratamento ou terapia 24/140 11,9 7,3 18,9 

Consulta pré-natal 2/140 2,1 0,5 8,0 

Exames 41/140 31,6 22,6 42,2 

Outro exame médico (admissional, para carteira de motorista, 

etc.) 
4/140 4,7 1,7 12,3 

Exame médico periódico 37/140 26,9 18,0 38,1 

Doença ou problema de saúde 60/140 45,9 35,9 56,3 

Acidente ou lesão 5/140 3,8 1,6 9,0 

Problema de saúde mental 1/140 1,0 0,1 7,1 

Doença ou outro problema de saúde 54/140 41,0 31,0 51,9 

Outro 13/140 8,5 4,1 16,8 

Prática integrativa e complementar**** (últimos 12 meses) 19/194 8,1 4,5 14,3 

Atendimento de emergência no domicílio (últimos 12 meses) 5/194 0,8 0,3 2,0 

Necessitou de assistência de saúde por conta de violência 17/194 8,5 5,3 13,4 

Local da primeira assistência de saúde      

No local da agressão 2/17 12,0 2,3 43,6 

Hospital/Pronto socorro/Pronto atendimento público 11/17 64,8 36,8 85,3 

Consultório/Hospital/Pronto atendimento particular 3/17 14,7 4,6 38,3 

Outro 1/17 8,5 1,1 44,9 
1 observado na amostra; 2 ponderado;  

*Unidade Básica de Saúde da Família; **Agente Comunitário de Saúde; ***Estratégia de Saúde da Família; 
**** Tratamentos como acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia. 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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Tabela 6 – Fatores do Exossistema relativos atenção à saúde por conta de violência por 

conhecido ou por desconhecido dos que autorrelatam violência sofrida, segundo 

Bronfenbrenner. Ceará, 2013  

FATORES EXOSSISTEMA n¹/N %² 95IC² 

   LI LS 

Atenção à saúde por conta de violência por desconhecido 

Recebeu assistência de saúde  9/102 5,8 2,7 11,9 

Local da primeira assistência de saúde      

Hospital/Pronto socorro/Pronto atendimento público 5/9 40,0 12,4 75,8 

Consultório/Hospital/Pronto atendimento particular 3/9 36,9 11,8 71,8 

Outro 1/9 23,1 3,5 71,6 

Atenção à saúde por conta de violência por conhecido     

Recebeu algum tipo de assistência de saúde  9/101 11,2 5,9 20,2 

Local da assistência de saúde      

Hospital/Pronto socorro/Pronto atendimento público 7/9 81,5 42,3 96,4 

Hospital particular/ambulatório 2/9 40,6 18,6 67,1 

Internação por 24 horas ou mais      

Sim 1/9 3,1 0,4 20,5 

Não 8/9 96,9 79,5 99,6 
1 observado na amostra; 2 ponderado; 
* Unidade Básica de Saúde da Família;  

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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 Tabela 7 – Fatores do Exossistema relativos à assistência à saúde e limitações por causa da 

depressão dos que autorrelatam violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES DO EXOSSISTEMA n¹/N %² 95IC² 

   LI LS 
Assistência à saúde por causa da depressão     

Atendimento pelo SUS 14/24 53,7 31,4 74,6 

Consulta médica/serviço de saúde regularmente por esta causa      

Sim 7/26 32,5 15,4 56,1 

Só quando tem algum problema 5/26 17,3 6,0 40,6 

Nunca vai 14/26 50,2 28,6 71,6 

Motivo ausência a consulta médico/serviço de saúde regularmente por 

esta causa 
    

Não está mais deprimido 12/19 65,9 40,9 84,4 

Outro motivo 7/19 34,1 15,6 59,1 

Não tem ânimo 1/19 2,3 0,3 15,6 

Tem dificuldades financeiras 3/19 16,6 4,3 46,8 

O plano de saúde não cobre as consultas 1/19 6,9 1,0 36,4 

Outro 2/19 8,3 4,2 15,8 

Última vez que recebeu assistência médica      

Há menos de 6 meses 8/26 36,5 19,0 58,5 

Entre 6 meses e menos de 1 ano 2/26 8,1 1,5 33,1 

Entre 1 ano e menos de 2 anos 3/26 9,2 2,2 31,0 

Entre 2 anos e menos de 3 anos 3/26 11,6 3,4 33,1 

Há 3 anos ou mais 8/26 31,7 16,2 52,7 

Nunca recebeu 2/26 2,9 0,5 13,9 

Local de atendimento da última vez que recebeu assistência médica      

Atendimento eletivo 21/24 92,6 75,3 98,1 

Atenção básica (posto, centro de saúde ou UBSF*) 6/24 21,8 8,7 45,0 

Centro de Atenção Psicossocial 4/24 20,5 7,4 45,4 

Consultório ou Clínica privada 10/24 46,4 25,0 69,2 

Ambulatório/consultório de empresa ou sindicato 1/24 3,9 0,5 23,8 

Atendimento de emergência 3/24 7,4 1,9 24,7 

Pronto-socorro ou emergência de hospital público 1/24 1,8 0,2 12,2 

Hospital público/ambulatório 2/24 5,6 1,1 24,4 

Encaminhamento para especialista de saúde mental** 18/24 75,7 53,4 89,4 

Conseguiu ir a todas consultas do especialista de saúde mental 6/10 76,6 52,6 90,6 

Medicamentos obtido em serviço público de saúde     

Sim 4/8 52,4 18,7 84,0 

Todos 2/8 20,7 3,8 63,1 

Alguns 2/8 31,7 7,9 71,6 

Não 4/8 47,6 16,0 81,3 

Limitações por causa da depressão     

Grau de limitação nas atividades habituais*** por esta causa     

Não  15/26 64,6 41,6 82,3 

Sim 11/26 35,4 17,7 58,4 

Um pouco 6/26 19,0 7,1 41,8 

Moderadamente 2/26 9,6 2,3 32,7 

Intensamente 3/26 6,8 1,6 24,9 
1 observado na amostra; 2 ponderado;  

*Unidade Básica de Saúde da Família; ** psiquiatra ou psicólogo; ***Atividades habituais: trabalhar, realizar 

afazeres domésticos, etc. 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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4.5 Fatores do macrossistema entre os que autorrelatam violência sofrida por 

qualquer tipo de agressor 

 

O local de moradia dos entrevistados possui como principal forma de 

abastecimento de água a rede geral de distribuição (84,3%), tendo água disponível 

diariamente (83,8%) e sem outra forma de abastecimento (83,6%), sendo esta canalizada para 

pelo menos um cômodo (90,4%). A água para beber na maioria dos domicílios é mineral 

industrializada (57,3%), destaca-se, contudo, que em 19,9% dos domicílios a água para 

consumo humano não recebe algum tratamento. O escoadouro dos banheiros ou sanitários não 

é da rede geral de esgotos ou pluvial (64,2%), estando mais frequente escoadouro por fossa 

séptica (44,1%) nos domicílios. O lixo é coletado diretamente ou pela caçamba pelo serviço 

de limpeza (87,7%). A energia elétrica advém da rede geral de distribuição elétrica (99,4%). 

Entre os entrevistados, 9,5% recebeu aposentadoria ou pensão do INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social) e 4,2% recebeu pensão alimentícia ou doação de alguém que não residia no 

mesmo domicílio (Tabela 9). 
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Tabela 8 – Fatores do Macrossistema dos que autorrelatam violência sofrida, segundo 

Bronfenbrenner. Ceará, 2013  

FATORES MACROSSISTEMA n¹/N %² 95IC 

   LI² LS² 

Domicílio      

 Forma de abastecimento de água no domicílio     

Rede geral de distribuição 159/194 84,3 76,3 90,0 

Outras Formas 25/194 15,7 10,0 23,7 

Frequência de disponibilidade da água da rede geral      

Diariamente 132/159 83,8 74,6 90,0 

Não diariamente 27/159 16,2 10,0 25,4 

 Água canalizada em pelo menos um cômodo 171/194 90,4 84,1 94,4 

 Tipo de água utilizada para beber      

Filtrada/Tratada de outra forma no domicílio 38/194 22,8 15,8 31,7 

Mineral industrializada 113/194 57,3 47,7 66,3 

Sem tratamento no domicílio 43/194 19,9 13,4 28,6 

Rede geral de esgoto ou pluvial 77/188 35,8 27,0 45,7 

Coleta de lixo (direta/caçamba por serviço de limpeza) 167/194 87,7 82,6 91,5 

Origem da energia elétrica      

Rede geral 193/194 99,4 95,9 99,9 

Outra origem (gerador, placa solar, eólica etc.) 1/194 0,6 0,1 4,1 

Apoio Social       

Aposentadoria/pensão (julho de 2013) 21/194 9,5 5,6 15,5 

Pensão alimentícia/doação de alguém que não morava no domicílio 14/194 4,2 2,2 7,9 
1 observado na amostra; 2 ponderado.  

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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4.6 Características da violência entre os que autorrelatam violência sofrida por 

agressor desconhecido 

 

A violência interpessoal praticada por desconhecido é caracterizada por ser 

física (73,2%), ocorre, majoritariamente, em bares e vias públicas (68,3%). Dentre os 

que buscaram algum tipo de assistência à saúde em decorrência da violência (5,9%), a 

maioria busca consultórios ou pronto atendimento particular (41,7%), destes, 43% 

tiveram alguma sequela ou incapacidade resultante da violência. 

Há associação estatisticamente significante e com prevalência acrescida 

entre o agente agressor e violência física (73,2% vs 26,8%, p=0,001; RCP=3,503; IC= 

1,679-7,309), em bares/via pública (73,2% vs 26,8%, p=0,001; RCP=3,503; IC= 1,679-

7,309). Não foi observada associação com significância estatística entre tipo de agressor 

e receber assistência de saúde por causa da violência, local de atendimento ou ter 

sequela por conta do evento agressor. Apesar das baixas frequências, aqueles que 

sofreram agressões por desconhecidos tiveram mais sequelas do que aqueles que 

sofreram violência por conhecidos (Tabela 10). 
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Tabela 9 – Associação do tipo de agressor com características da violência que sofreu nos últimos 12 meses. Ceará, 2013 

VIOLÊNCIA SOFRIDA NOS ÚLTIMOS 12 

MESES 

Violência sofrida nos últimos 12 meses por     

Desconhecido Conhecido p-valor    

 n¹/N %² IC95%² n¹/N %² IC95%²  RCP IC95%² 

   LI² LS²   LI² LS²   LI² LS² 

Total 93/185 52,7 43,3 61,9 92/185 47,3 38,1 56,7 - - - - 

Tipo da violência             

Física 63/88 73,2 59,5 83,5 43/90 43,8 34,2 53,9 0,001 3,503 1,679 7,309 

Psicológica 25/88 26,8 16,5 40,5 47/90 56,2 46,1 65,8  1,000 - - 

Local da violência mais grave             

Residência 11/93 7,8 3,6 16,2 44/92 44,5 31,7 58,1 0,000 1,000 - - 

Bar /Via pública 60/93 68,3 55,6 78,8 37/92 40,4 27,4 54,9  9,597 2,999 30,710 

Trabalho/Outro 22/93 23,8 14,9 35,8 11/92 15,1 7,9 26,8  8,968 3,192 25,200 

Assistência de saúde por causa da violência             

Sim 8/93 5,9 2,7 12,4 8/92 11,7 6,1 21,3 0,179 1,000 - - 

Não 85/93 94,1 87,6 97,3 84/92 88,3 78,7 93,9  2,122 0,690 6,521 

Local da primeira assistência de saúde              

No local da agressão 0/8 0,0 - - 2/8 18,9 3,7 58,5 - - - - 

Hospital/PA público 4/8 34,2 10,0 70,9 6/8 81,1 41,5 96,3  - - - 

Consultório/Hospital/PA particular 3/8 41,7 12,7 77,8 0/8 0,0 - -  - - - 

Outro 1/8 24,1 3,6 73,0 0/8 0,0 - -  - - - 

Sequela              

Sim 3/8 43,7 13,7 79,2 1/8 2,5 0,3 17,1 - - - - 

Não 5/8 56,3 20,8 86,3 7/8 97,5 82,9 99,7  - - - 
1 observado na amostra; 2 ponderado. * Pronto atendimento 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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4.7 Fatores relacionados aos níveis do Modelo Ecológico de Bronfenbrenner entre os 

que autorrelatam violência sofrida por agressor desconhecido ou conhecido 

 

4.7.1  Fatores individuais entre os que autorrelatam violência sofrida por agressor por 

agressor desconhecido 

 

Os respondentes do sexo masculino (51%), jovens (< 30 anos = 44,0%), que se 

autodeclararam brancos (66,4%), sem cônjuge (53,4%), e não casados (65,5%) relatam sofrer 

violência por desconhecido. A maioria não frequenta a escola atualmente (79,7%), possui 

ensino médio completo ou ensino superior incompleto ou mais (65,2%), tem um único 

emprego (95,8%), com rendimento bruto mensal de R$ 1.027,6 (ep=± 101,5) e renda média 

de R$ 1.103,1 (ep= ± 124,3). Relatam comparecer a cultos ou atividades de sua religião pelo 

menos uma vez ao mês (54,7%), entretanto, a maioria destes fatores não apresentou 

associação significativa com autorrelato de violência interpessoal perpetrada por 

desconhecido, exceto entre as variáveis nível de instrução mais elevado alcançado, tendo 

maior chance aqueles que tem ensino médio completo ou ensino superior incompleto ou mais 

(p=0,030, RCP= 3,151; IC= 1,444- 6,877) (Tabela 11).  

A maioria (67,9%) avalia a saúde como boa ou muito boa e informa que, nos 

últimos 3 meses, praticaram atividade física (46,0%), sendo a caminhada (43,9%) o exercício 

físico mais frequente. Menos de 1/3 da amostra informa que fuma ou já fumou (31,1%), e 

18,6% fumam atualmente. A idade de início do fumo ocorreu antes dos 18 anos (68,4%). O 

uso do álcool foi relatado por 25,4% dos indivíduos com consumo iniciado com 18 anos ou 

mais (54,8%). O diagnóstico de depressão por algum médico ou profissional de saúde mental 

(como psiquiatra ou psicólogo) foi relatado por 8,4% dos entrevistados. Foi encontrada 

associação significante apenas entre a auto avaliação de saúde e sofrer violência por 

desconhecido (p=0,008, RCP =2,544, IC=1,276- 5,073) (Tabela 12).  
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Tabela 10 – Associação do tipo de agressor com fatores individuais relativos a características pessoais, trabalho e renda dos que autorrelatam 

violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES INDIVIDUAIS Violência sofrida nos últimos 12 meses por     

 Desconhecido Conhecido p-valor    

 n¹/N %² IC95%² n¹/N % IC95%²  RCP IC95%² 

   LI² LS²   LI² LS²   LI² LS² 

Características individuais             

Sexo             

Masculino 51/93 51,0 37,0 64,9 33/92 40,9 28,7 54,4 0,258 1,502 0,738 3,055 

Feminino 42/93 49,0 35,1 63,0 59/92 59,1 45,6 71,3  1,000 - - 

Idade (anos)             

Média ± ep  35,3 ± 2,1   38,1 ± 1,8  0,315 0,987 0,963 1,012 

< 30 32/93 44,0 31,0 57,9 24/92 28,8 16,4 45,5 0,222 2,070 0,819 5,230 

30 |--| 49 40/93 36,9 25,7 49,7 44/92 50,0 36,6 63,5  1,000 - - 

≥ 50 21/93 19,1 11,3 30,5 24/92 21,1 13,6 31,4  1,224 0,531 2,822 

Cor ou raça             

Branca 64/93 66,4 51,8 78,4 69/92 76,1 64,4 84,8 0,258 0,622 0,271 1,428 

Preta/parda 29/93 33,6 21,6 48,2 23/92 23,9 15,2 35,6  1,000 - - 

Vive com cônjuge ou companheiro (a)             

Sim 46/93 46,6 34,8 58,8 44/92 61,4 47,0 74,0 0,116 0,549 0,258 1,166 

Não 47/93 53,4 41,2 65,2 48/92 38,6 26,0 53,0  1,000 - - 

Estado civil             

Casado (a) 36/93 34,5 23,3 47,7 27/92 32,1 22,2 43,8 0,735 1,116 0,589 2,113 

Outros 57/93 65,5 52,3 76,7 65/92 67,9 56,2 77,8  1,000 - - 

Frequenta escola             

Sim 16/93 20,3 11,5 33,2 7/92 11,7 5,9 22,0 0,121 1,921 0,831 4,444 

Não 77/93 79,7 66,8 88,5 85/92 88,3 78,0 94,1  1,000 - - 

Nível de instrução mais elevado alcançado             

Sem instrução/Fundamental incompleto 23/93 20,6 12,0 33,0 44/92 42,4 32,9 52,2 0,030 1,000 - - 

Fundamental completo /Médio 

incompleto 
10/93 14,2 6,8 27,4 17/92 15,3 9,2 24,4  1,903 0,563 6,435 

        Continua 
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Tabela 11 – Associação do tipo de agressor com fatores individuais relativos a características pessoais, trabalho e renda dos que autorrelatam 

violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

Conclusão      

FATORES INDIVIDUAIS Violência sofrida nos últimos 12 meses por     

 Desconhecido Conhecido p-valor    

 n¹/N %² IC95%² n¹/N % IC95%²  RCP IC95%² 

   LI² LS²   LI² LS²   LI² LS² 

Médio completo /superior incompleto ou mais 60/93 65,2 51,6 76,7 31/92 42,2 32,3 53,2  3,151 1,444 6,877 

Frequência em cultos ou atividades de sua 

religião 
            

Pelo menos uma vez ao mês 58/93 54,7 41,6 67,2 42/92 44,1 33,2 55,6 0,243 1,531 0,745 3,143 

Anualmente ou nenhuma vez 35/93 45,3 32,8 58,4 50/92 55,9 44,4 66,8  1,000 - - 

Trabalho e renda             

Nº trabalhos              

Um 60/64 95,8 87,2 98,7 52/58 92,2 80,7 97,1 0,428 1,916 0,370 9,916 

Dois ou mais 4/64 4,2 1,3 12,8 6/58 7,8 2,9 19,3  1,000 - - 

Rendimento bruto mensal no principal trabalho 

(sm=678): média ± ep 
 1027,6 ± 101,5   

872,9 ± 

117,7 
 0,323 1,000 0,999 1,000   

Renda*: média ± ep  1103,1 ± 124,3   
893,8 ± 

119,5 
 0,224 1,000 0,999 1,000   

1 observado na amostra; 2 ponderado;  

*Renda média de todos os empregos;  

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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Tabela 12 – Associação do tipo de agressor com fatores individuais relativo à autoavaliação de saúde, atividade física e uso de tabaco e álcool 

dos que autorrelatam violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES INDIVIDUAIS Violência sofrida nos últimos 12 meses por     

 Desconhecido Conhecido p-valor    

 n¹/N %² IC95%² n¹/N % IC95%²  RCP IC95%² 

   LI² LS²   LI² LS²   LI² LS² 

Autoavaliação de saúde             

Avalia a saúde como Boa/Muito boa 63/93 67,9 54,3 79,0 38/92 45,4 34,6 56,6 0,008 2,544 1,276 5,073 

Atividade física             

Prática de algum tipo de exercício físico/esporte 41/93 46,0 32,9 59,7 33/92 43,2 31,7 55,4 0,753 1,122 0,546 2,305 

Tipo de exercício físico              

Caminhada 20/39 43,9 27,9 61,3 14/32 45,2 25,8 66,2 - - - - 

Atividade aeróbica 9/39 22,3 11,0 40,0 11/32 26,5 12,6 47,3  - - - 

Esportes (Futebol/Basquetebol/Vôlei ou Tênis) 9/39 29,8 15,0 50,5 7/32 28,4 13,3 50,4  - - - 

Outro 1/39 4,1 0,6 24,6 0/32 0,0 - -  - - - 

Uso de Tabaco e álcool             

Fuma ou fumou  26/93 31,1 19,4 45,9 45/92 44,6 30,6 59,5 0,164 0,561 0,247 1,276 

Fuma atualmente 13/93 18,6 8,6 35,7 23/92 27,2 16,5 41,5 0,297 0,612 0,241 1,557 

Idade de início do tabagismo              

< 18 anos 12/16 69,4 27,6 93,1 22/34 69,2 44,9 86,1 - - - - 

≥ 18 anos 4/16 30,6 6,9 72,4 12/34 30,8 13,9 55,1  - - - 

Usa bebida alcoólica 24/93 25,4 15,8 38,2 25/92 31,5 19,4 46,7 0,506 0,743 0,307 1,798 

Idade de início do uso de álcool             

< 18 anos 10/24 45,2 22,6 69,8 14/25 58,8 34,9 79,1 0,465 0,577 0,130 2,560 

≥ 18 anos 14/24 54,8 30,2 77,4 11/25 41,2 20,9 65,1  1,000 - - 

Diagnóstico de depressão 10/93 8,4 4,2 15,9 13/92 9,3 4,9 17,0 0,815 0,892 0,338 2,351 
¹observado na amostra; 2 ponderado;  

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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4.7.2 Fatores do Microssistema entre os que autorrelatam violência sofrida por 

agressor desconhecido 

 

Quase metade da amostra (43,2%) era a pessoa responsável pelo domicílio, 

residindo com até 3 pessoas (53,5%), destes, 51,7% tinham mais de 2 pessoas com 18 

anos ou mais na residência, 80,6% das pessoas do domicilio fazem parte da força de 

trabalho e destes, 87,8% dos moradores dos domicílios estavam ocupadas no mercado 

de trabalho. Sobre os aspectos relações sociais individuais, mais da metade informava 

ter 2 ou mais (53,2%) familiares/parentes confiáveis e 1 ou mais (66,3%) amigo 

confiável. A maior parte da amostra não participa de atividades sociais coletivas 

(65,6%) ou reuniões (79,6%).  

Observa-se a ausência de significância estatística na associação entre quase 

todas as variáveis relativas aos fatores do microssistema e sofrer violência por tipo de 

agressor. Entretanto, quando o respondente vivia com até 2 pessoas com 18 anos ou 

mais (p=0,024, RCP =0,385, IC=0,167- 0,889), passa a ser este um fator protetor para o 

risco de sofrer violência por desconhecido (Tabela 13).  
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Tabela 13 – Associação do tipo de agressor com fatores do Microssistema relativos as características do domicílio, relações sociais coletivas e 

relações sociais individuais, dos que autorrelatam violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES DO MICROSSISTEMA Violência sofrida nos últimos 12 meses por     
 Desconhecido Conhecido p-valor    

 n¹/N %² IC95%² n¹/N %² IC95%²  RCP IC95%² 

   LI² LS²   LI² LS²   LI² LS² 

Características dos residentes do domicilio             

Responsável pelo domicílio 49/93 43,2 32,0 55,1 57/92 51,4 34,9 67,7 0,387 0,718 0,336 1,533 

Residentes no domicílio              

Até 3 57/93 53,5 40,2 66,4 59/92 55,5 43,2 67,1 0,808 0,925 0,488 1,751 

> 3 36/93 46,5 33,6 59,8 33/92 44,5 32,9 56,8  1,000 - - 

Residentes com 18 anos ou mais             

Até 2 56/93 48,3 36,1 60,7 77/92 70,8 56,3 82,0 0,024 0,385 0,167 0,889 

> 2 37/93 51,7 39,3 63,9 15/92 29,2 18,0 43,7  1,000 - - 

Força de trabalho (14 ou mais anos)             

Pessoas na força de trabalho 72/93 80,6 69,1 88,5 64/92 73,0 60,8 82,5 0,363 1,539 0,603 3,930 

Pessoas fora da força de trabalho 21/93 19,4 11,5 30,9 28/92 27,0 17,5 39,2  1,000 - - 

Pessoas ocupadas (14 ou mais anos) 64/72 87,8 74,0 94,8 58/64 91,3 77,4 97,0 0,598 0,681 0,160 2,899 

Relações sociais individuais             

Familiares ou parentes confiáveis*             

0 8/93 13,2 5,5 28,6 15/92 14,2 7,8 24,4 0,916 1,000 - - 

1 32/93 33,6 21,6 48,1 33/92 36,0 25,5 48,0  1,002 0,308 3,266 

≥ 2 53/93 53,2 40,1 65,9 44/92 49,9 39,5 60,2  1,146 0,362 3,632 

Amigos confiáveis*             

0 27/93 33,7 22,8 46,6 32/92 41,8 28,9 55,9 0,460 0,707 0,280 1,786 

≥ 1 66/93 66,3 53,4 77,2 60/92 58,2 44,1 71,1  1,000 - - 

Relações sociais coletivas             

Participação em atividades esportivas/artísticas em grupo  26/93 34,4 23,0 48,0 21/92 27,4 17,2 40,7 0,384 1,392 0,657 2,950 

Participação em reuniões comunitárias 24/93 20,4 12,2 32,2 22/92 26,0 15,8 39,5 0,508 0,732 0,288 1,860 
1 observado na amostra; 2 ponderado;  
* sente à vontade e pode falar sobre quase tudo. 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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4.7.3 Fatores do Exossistema entre os que autorrelatam violência sofrida por 

agressor desconhecido 

 

A maioria da amostra reside na zona urbana (94%%), refere exercer alguma 

atividade remunerada de pelo menos 1 hora por semana (68,1%), trabalhando menos de 

44 horas semanais (77,6%). Dos que tem trabalho em horários noturno (20%), 47,7% 

trabalham 2 a 3 vezes por semana e 11% em regime de turnos ininterruptos, com mais 

de 2 anos (56,8%) no trabalho principal (Tabela 14).  

A maior parte informou ter o domicílio cadastrado na UBSF (55,6%), a 

maioria recebe visita mensalmente ou a cada 2 meses (54,6%) do ACS. Um terço da 

amostra tem plano de saúde, médico ou odontológico (33,2%), destes 4% são de 

instituição de assistência de servidor público. Em geral, informam procurar o mesmo 

local, médico ou serviço de saúde quando precisam de atendimento de saúde (76,7%), 

sendo a última consulta médica realizada há menos de três meses (37,2%), por motivo 

de alguma doença ou problema de saúde (43,9%) ou realização de exames (34,9%). 

Pequena parcela da amostra refere ter recebido tratamento com prática 

integrativa/complementar (5,6%) nos últimos 12 meses e apenas 0,4% receberam 

atendimento de emergência no domicílio. A maioria refere ir à consulta médica ou 

serviço de saúde por causa da depressão somente quando tem algum problema (56,7%) 

(Tabela 15).  

Na variável situação censitária, foi encontrado uma alta chance para aqueles 

que moram no meio urbano embora não significante (p= 0,083, RCP = 3,357, IC=0,800-

14,085). Foi observada associação significante apenas entre sofrer violência por 

desconhecido quando comparado com conhecido não ter o domicílio cadastrado na 

UBSF (p=0,023, RCP =2,152 IC=1,111- 4,170), possuir plano de saúde, médico ou 

odontológico (p=0,021, RCP =3,138 IC=1,162- 8,476) (Tabela 14). 
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Tabela 14 – Associação do tipo de agressor com fatores do Exossistema relativos à local de moradia, trabalho e renda dos que autorrelatam 

violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES DO EXOSSISTEMA Violência sofrida nos últimos 12 meses por     

 Desconhecido Conhecido p-valor    

 n¹/N %² IC95%² n¹/N %² IC95%²  RCP IC95%² 

   LI² LS²   LI² LS²   LI² LS² 

 Situação censitária             

Urbano 87/93 94,0 83,4 98,0 71/92 82,5 74,9 88,1 0,083 3,357 0,800 14,085 

Rural 6/93 6,0 2,0 16,6 21/92 17,5 11,9 25,1  1,000 - - 

Trabalho e renda             

Atividade remunerada de pelo menos 1h/semana             

Não 33/93 31,9 21,1 45,2 35/92 35,4 22,2 51,2 0,764 0,858 0,312 2,357 

Sim 60/93 68,1 54,8 78,9 57/92 64,6 48,8 77,8  1,000 - - 

Horas de trabalho por semana             

≤ 44 h 47/64 77,6 63,6 87,3 36/58 69,8 52,4 82,9 0,385 1,501 0,595 3,788 

> 44 h 17/64 22,4 12,7 36,4 22/58 30,2 17,1 47,6  1,000 - - 

Trabalho com horário noturno             

Sim 14/64 20,0 11,2 33,0 8/58 15,1 6,6 31,1 0,584 1,401 0,414 4,736 

Não 50/64 80,0 67,0 88,8 50/58 84,9 68,9 93,4  1,000 - - 

Frequência em horário noturno em algum dos trabalhos             

1 a 3 vezes por mês 1/14 10,4 1,5 47,9 2/8 19,5 3,4 62,3 - - - - 

2 a 3 vezes por semana 6/14 47,7 22,7 73,9 1/8 27,5 4,3 76,1  - - - 

4 ou mais vezes por semana 7/14 41,9 18,3 69,9 5/8 53,0 15,6 87,3  - - - 

Trabalho com 24h seguidas             

Sim 1/14 11,0 1,5 50,9 2/8 28,3 5,9 71,3 - - - - 

Não 13/14 89,0 49,1 98,5 6/8 71,7 28,7 94,1  - - - 

Tempo de trabalho (principal)             

1 ano ou menos 26/64 43,2 27,0 61,1 22/58 40,7 25,0 58,6 0,850 1,110 0,372 3,318 

2 ou mais anos 38/64 56,8 38,9 73,0 36/58 59,3 41,4 75,0  1,000 - - 
1 observado na amostra; 2 ponderado;  

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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Tabela 15 – Associação do tipo de agressor com fatores do Exossistema relativos à utilização dos serviços de saúde e depressão dos que 

autorrelatam violência sofrida, segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES DO EXOSSISTEMA Violência sofrida nos últimos 12 meses por     

 Desconhecido Conhecido p-valor    

 n¹/N %² IC95%² n¹/N %² IC95%²  RCP IC95%² 

   LI² LS²   LI² LS²   LI² LS² 

Utilização dos serviços de saúde             

 Domicílio cadastrado na UBSF *             

Sim 49/93 55,6 42,5 67,9 58/92 72,9 61,8 81,8 0,023 1,000 - - 

Não/Não sei 44/93 44,4 32,1 57,5 34/92 27,1 18,2 38,2  2,152 1,111 4,170 

 Frequência de visita domiciliar (ACS ** ou ESF*** )             

Mensalmente ou a cada 2 meses 25/49 54,6 34,5 73,4 32/58 56,0 37,3 73,2 0,922 0,945 0,300 2,976 

Nunca recebeu ou recebeu 4 vezes ou menos 24/49 45,4 26,6 65,5 26/58 44,0 26,8 62,7  1,000 - - 

Plano de saúde, médico ou odontológico 34/93 33,2 22,5 46,0 11/92 13,7 6,6 26,3 0,021 3,138 1,162 8,476 

Plano de saúde de instituição - servidor público  2/34 4,0 0,8 17,8 2/11 18,6 3,6 58,4 - - - - 

Busca o mesmo serviço de saúde quando necessita de atendimento 67/93 76,7 65,9 84,8 79/92 83,7 71,8 91,2 0,383 0,639 0,231 1,768 

Última consulta ao médico             

Há menos de 3 mês 41/93 37,2 25,5 50,7 43/92 43,0 30,4 56,7 0,514 1,000 - - 

Entre três meses ou mais 26/93 31,6 21,8 43,5 24/92 33,9 21,2 49,5  1,079 0,457 2,546 

Nunca foi ao médico 26/93 31,2 20,6 44,2 25/92 23,1 15,2 33,5  1,563 0,779 3,138 

Motivo da última consulta ao médico             

Continuação de tratamento ou terapia 13/67 15,0 7,8 27,0 13/67 13,6 6,6 26,0 - - - - 

Exames 23/67 34,9 21,6 51,1 16/67 27,2 15,3 43,6  - - - 

Doença ou problema de saúde 26/67 43,9 28,6 60,5 31/67 48,3 33,6 63,3  - - - 

Outros 5/67 6,2 2,3 15,5 7/67 10,9 4,6 23,7  - - - 

Prática integrativa e complementar**** (últimos 12 meses) 8/93 5,6 2,4 12,5 11/92 11,5 5,4 22,6 0,163 0,457 0,148 1,412 

Atendimento de emergência no domicílio (últimos 12 meses) 1/93 0,4 0,1 2,9 4/92 1,4 0,5 3,8 - - - - 

Consulta médico/serviço de saúde regularmente por causa da depressão 4/10 43,3 16,5 74,8 2/13 25,6 6,8 61,9 - - - - 
1 observado na amostra; 2 ponderado; 
* Unidade Básica de Saúde da Família; **Agente Comunitário de Saúde; *** Estratégia de Saúde da Família; **** Tratamentos como acupuntura, homeopatia, plantas 

medicinais e fitoterapia. 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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4.7.4 Fatores do Macrossistema entre os que autorrelatam violência sofrida por agressor 

desconhecido 

 

O local de moradia dos respondentes possui como principal forma de 

abastecimento de água a rede geral de distribuição (83,8%), com água canalizada para pelo 

menos um cômodo (92,9%), acesso a água diariamente (85,0%), e com outra forma de 

abastecimento (85,4%) e utilizam para beber água mineral industrializada (83,7%). O 

escoadouro dos banheiros ou sanitários não é da rede geral de esgotos ou pluvial (57%) e o 

lixo possui coleta direta/caçamba por serviço de limpeza (93,3%). Em todas as moradias, a 

energia elétrica advém da rede geral de distribuição elétrica (100%). Na amostra, 9,0% 

recebeu aposentadoria ou pensão do INSS e 3,5% recebeu pensão alimentícia ou doação de 

alguém que não residia no mesmo domicílio, no mês julho de 2013 (Tabela 16). Dentre 

variáveis que dizem respeito aos fatores do macrossistema, apenas a que se refere à rede geral 

ou pluvial de esgoto mostrou associação com sofrer violência por desconhecido na amostra 

(p=0,059, RCP =2,078, IC=0,967-4,463).  

 



 
77 

 

Tabela 16 – Associação do tipo de agressor com fatores relacionados aos fatores do macrossistema dos que autorrelatam violência sofrida, 

segundo Bronfenbrenner. Ceará, 2013 

FATORES DO MACROSSISTEMA Violência sofrida nos últimos 12 meses por     

 Desconhecido Conhecido p-valor    

 n¹/N %² IC95%² n¹/N %² IC95%²  RCP IC95%² 

   LI² LS²   LI² LS²   LI² LS² 

Domicílio             

Forma de abastecimento de água no domicílio             

Rede geral de distribuição 78/93 83,8 70,3 91,8 74/92 85,6 71,6 93,3 0,823 0,869 0,251 3,005 

Outras Formas 15/93 16,2 8,2 29,7 18/92 14,4 6,7 28,4  1,000 - - 

Água canalizada  87/93 92,9 81,0 97,6 76/92 88,4 76,1 94,8 0,485 1,725 0,364 8,184 

Frequência de disponibilidade da água da rede geral              

Diariamente 64/78 85,7 74,1 92,6 62/74 83,3 72,1 90,6 0,664 1,201 0,521 2,767 

Não diariamente 14/78 14,3 7,4 25,9 12/74 16,7 9,4 27,9  1,000 - - 

Outra forma de abastecimento de água  78/93 85,4 75,1 91,9 75/92 80,5 67,9 89,0 0,465 1,416 0,552 3,633 

Tipo de água utilizada para beber             

Filtrada/Tratada /Mineral 82/93 83,7 66,7 93,0 62/92 77,2 67,4 84,6 0,449 1,526 0,505 4,609 

Sem tratamento no domicílio 11/93 16,3 7,0 33,3 30/92 22,8 15,4 32,6  1,000 - - 

Rede geral ou pluvial de esgoto 48/90 43,0 30,1 56,9 25/89 26,6 16,4 40,1 0,059 2,078 0,967 4,463 

Coleta de lixo (direta/caçamba por serviço de limpeza) 86/93 93,3 82,9 97,5 74/92 84,3 75,6 90,2 0,162 2,581 0,656 10,155 

Origem da energia elétrica             

Rede geral 93/93 100,0 100,0 100,0 91/92 98,7 91,3 99,8 - - - - 

Outra origem (gerador, placa solar, eólica etc.) 0/93 0,0 0,0 0,0 1/92 1,3 0,2 8,7  - - - 

Apoio Social             

Aposentadoria/pensão (julho de 2013) 10/93 9,0 4,0 19,0 11/92 10,6 5,7 19,1 0,734 0,834 0,290 2,398 

Pensão alimentícia/doação de alguém que não morava no domicílio 5/93 3,5 1,1 10,6 9/92 5,4 2,5 11,0 0,542 0,641 0,150 2,736 
1 observado na amostra; 2 ponderado. 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 
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5 DISCUSSÃO  

 

5.1 Características e fatores relacionados aos níveis do Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner entre os que autorrelatam violência sofrida por agressor desconhecido 

no estado do Ceará no ano de 2013 

 

Considerando os fatores relacionados aos níveis do Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner entre os que autorrelatam violência sofrida por agressor desconhecido. Os 

achados deste estudo sinalizam, de forma estatisticamente significante, no nível individual ter 

escolaridade elevada (cursado ensino médio completo ou ensino superior 

completo/incompleto), ter auto avaliação de saúde favorável; no microssistema, conviver com 

poucas pessoas no domicílio reduzem a chance de sofrer VIP por desconhecidos. Entretanto, 

aspectos do exossistema como residir em locais sem vínculo com UBSF e ter plano de saúde 

e, no macrossistema, residir com acesso restrito a condições sanitárias se associam ao 

autorrelato de VIP por desconhecido.  

Características relacionadas à pessoa tais como sexo masculino, branco, jovem, 

solteiro, estar inserido no mercado de trabalho, ter remuneração média superior à realidade 

brasileira e residir em áreas urbanas apresentaram maior prevalência de sofrer violência por 

desconhecidos, semelhantes a outros estudos com os indivíduos vítimas de crimes contra o 

patrimônio (CARVALHO SOUZA; CUNHA, 2015; LIRA; SAMPAIO, 2011). Acrescente 

ainda que pessoas com maiores níveis de instrução, maior escolaridade, e maiores rendas 

tendem a ser mais atrativas para a violência por desconhecidos (OLIVEIRA, 2009). O ser 

jovem com escolaridade mais elevada e inserção no mercado de trabalho amplia a 

vulnerabilidade a crimes contra o patrimônio. Segundo dados da PNAD, no Brasil, indivíduos 

mais jovens (16 a 34 anos) e solteiros, devido à maior exposição tendem a ter maiores chances 

de vitimização por agressões físicas (LIRA; SAMPAIO, 2011).  

O trabalho é considerado como uma variável indicativa tanto de exposição quanto 

de atratividade, pois uma pessoa que trabalha, além de sair de casa, transitar por vias públicas 

e interagir com mais pessoas no dia a dia, ela também recebe pelos seus serviços, o que a 

torna uma vítima mais atrativa pelo maior poder econômico (SALVATO et al., 2016). No 

estudo sobre vitimização no Brasil, indivíduos brancos, com alta renda e escolaridade 

sofreram mais tentativa de roubo comparando com outros crimes, nos dois anos analisados. 

Para os crimes de roubo e furto ou tentativas, a indicação de que o indivíduo que trabalha 

também se mostrou significativa, apresentando um aumento de chance de mais de 30% para 
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os três tipos de crime em comparação com as pessoas que não trabalham (CARVALHO 

SOUZA; CUNHA, 2015).  

A renda média deste estudo é superior à realidade brasileira pressupõe um grupo 

com padrão de vida e acesso ao trabalho, lazer, serviços, educação diferente da população 

geral de homens no país no período, que pode ser associado à presença em bares e maior 

circulação em vias públicas, o que pode ampliar o risco à exposição de violência interpessoal 

por desconhecido (CARVALHO SOUZA; CUNHA, 2015).  Há que se destacar que este 

perfil de pessoas, por possuir renda superior à da população brasileira, frequentam mais 

lugares públicos que também pode influenciar em maior chance de sofrer violência, 

principalmente crimes contra o patrimônio (CARVALHO SOUZA; CUNHA, 2015). 

Acrescente-se ainda que confirma uma tendência de maior chance de ser vítima de roubo do 

que por outros crimes aqueles que moram em bairros com maior concentração de renda, o que 

pode ser um condicionante para a criminalidade motivada por questões econômicas 

(OLIVEIRA, 2009).  

A avaliação de saúde é considerada como a percepção do indivíduo sobre seu 

estado de saúde e se relaciona também com sua escolaridade e cognição à nível individual no 

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner. Neste estudo, auto avaliação de saúde foi favorável 

entre aqueles que sofreram violência por desconhecidos. A autoavaliação de saúde ruim ou 

muito ruim e a violência percebida na vizinhança está associada em mulheres jovens, no 

entanto não foi encontrada associação para homens jovens (BENTER, 2016), corroborando 

com este estudo. Há que se destacar que a autoavaliação em saúde analisada em 18 capitais 

brasileiras há associação à escolaridade. Quanto menor a escolaridade maior a auto avaliação 

de piores condições de saúde em todas as cidades estudadas. Há que se destacar que esse 

comportamento é reflexo de diversos fatores, incluindo-se a condição socioeconômica, estilo 

de vida, exposições ambientais diferenciadas e desigualdade social (SOUZA et al., 2008; 

BENTER, 2016). Em estudo de autoavaliação em saúde da população brasileira segundo 

exposição à violência, foi observado aumento na prevalência de autoavaliação negativa entre 

os expostos à violência familiar comparada à violência comunitária, onde o efeito da violência 

familiar na autoavaliação negativa de saúde foi mais forte do que o da violência comunitária 

(ANDRADE, 2018). Assim há que se discutir os elos familiares fracos e vínculos familiares 

frágeis, como desestruturação familiar e abandono de lar (SILVA; MAFTUM; MAZZA, 

2014).  

As relações familiares são estudadas no modelo ecológico no segundo nível de 

influência no contexto aos fatores de risco. Nesse estudo a variável residir com 2 adultos ou 
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menos, demostrou ser um fator de proteção para chance de sofrer VIP por desconhecido. 

Famílias menores, em que ambos os cônjuges trabalham ou que adultos moram sozinhos, 

deve-se a fatores ligados às oportunidades de estudo e trabalho, vínculos familiares 

fortalecidos com um maior investimento na vertente afetiva e pessoal (BRÁS, 2009; SILVA; 

MAFTUM; MAZZA, 2014; CAVENAGHI, 2012). No Brasil tem sido observado tendência 

de crescimento de famílias pequenas, compostas por casais sem filhos, monoparentais, e 

domicílios unipessoais (homens e mulheres vivendo sozinhos). Segundo o IBGE, em um 

estudo comparativo do primeiro e último censo, o tamanho dos domicílios está crescendo, 

mas o tamanho das famílias está diminuindo em todo território nacional (IBGE, 2010; 

CAVENAGHI, 2012).  

No exossistema são estudados os contextos comunitários como as relações com a 

vizinhança, o vínculo da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) com o território, 

disputa de poder e organização da comunidade. Para o exossistema residir em locais sem 

vínculo com UBSF e ter plano de saúde são elementos importantes para exposição a VIP por 

desconhecidos. Indivíduos residentes em regiões com alta violência apresentaram menor 

probabilidade de referir consulta médica no último ano (CHIAVEGATTO FILHO et al., 

2015), o que demonstra pouca vinculação da comunidade à Equipe de Saúde da Família (ESF) 

nestes territórios. Em uma população urbana coberta pela ESF, a prevalência de utilização da 

UBSF para a última consulta médica foi cerca de 90% menor entre as pessoas cobertas por 

plano de saúde em comparação à utilização pelas pessoas sem plano de saúde. Observa-se que 

há dificuldades de implementação da cobertura da ESF nos grandes centros urbanos e regiões 

metropolitanas (GOMES; PINHEIRO, 2005), aparece sendo um limitante da cobertura 

assistencial, dificultando a notificação de casos de violência e atuação no combate as diversas 

formas de violência no território.  

No estudo de Vieira et al. (2013), o sexo masculino, em faixa etária produtiva 

pouco procura a UBSF, sente-se saudáveis, por isso frequentava pouco o serviço de saúde, 

ficando dez anos ou mais sem procurá-lo (VIEIRA et al., 2013; DOMINGUES et al., 2019). 

Para além dessas percepções centradas no que seria próprio do comportamento dos sujeitos do 

sexo masculino, há que se considerar as questões relacionadas à cultura de que as UBSF são 

consideradas femininas, sendo esta uma das causas da dificuldade do acesso dos homens ao 

serviço (FIGUEIREDO, 2005; DOMINGUES et al., 2019). Além disso, a frequência de busca 

por atendimento (médico ou não) na UBS foi cerca de 55% menor entre as pessoas cobertas 

por plano de saúde (FONTENELLE, 2018).  
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A utilização de plano de saúde está associada ao maior nível econômico e 

escolaridade dos usuários, bem como a redução e agilidade no processo de atendimento o que 

se torna importante para pessoas como as deste estudo que possuem inserção no mercado de 

trabalho (FONTENELE, 2017). Há ainda a questão do tempo perdido nas filas para marcar a 

consulta e de atendimento, acrescido da possibilidade de perda de um dia inteiro de trabalho, 

entendida como incompatibilidade do horário de atendimento da UBSF com a jornada de 

trabalho (VIEIRA et al., 2013; MACHADO et al., 2016). 

No macrossistema as condições sanitárias foram associadas à VIP por 

desconhecidos. Este nível corresponde ao contexto mais amplo, como condições 

sociosanitárias, moradia, saneamento básico e políticas públicas.  Há que se considerar que as 

questões sanitárias influenciam e são influenciadas pelo nível de escolaridade, renda, 

aglomeração urbana e criminalidade (CARCARA; SILVA; MOITA NETO, 2019; 

RODRIGUES; VENSON; DA CAMARA, 2019; SAWAYA; ALBUQUERQUE; DOMENE, 

2018). Entre os anos de 2006 e 2015 foi observada melhoria no desempenho da provisão de 

serviços de saneamento básico (água e esgoto) nos municípios cearenses. Apesar disso, há 

municípios analisados que permaneceram com baixo desempenho e grandes dispersões da 

provisão dos serviços de saneamento básico após a vigência da Lei Nacional de Saneamento 

Básico (SOUZA NUNES; FERREIRA; SOUSA, 2018).  

 

5.2 Características da violência sofrida por agressor desconhecido no estado do Ceará 

no ano de 2013 

 

O autorrelato de violência interpessoal no estado do Ceará é mais frequente por 

agressores desconhecidos sendo esta violência do tipo física, com uso de arma de fogo, mas 

com pouca ocorrência de ferimentos/lesão corporal e baixa demanda por serviços de saúde.  

A prevalência de autorrelato de violência interpessoal por desconhecido no Ceará 

ocorre com a expansão e proliferação de novas facções criminosas no Ceará (MANSO; DIAS, 

2017). Desde a última década, o Ceará vivência o aumento da criminalidade, insegurança, 

violência e medo à população advindos da atuação das principais facções criminosas que se 

espalharam em todo território cearense (MANSO; DIAS, 2017; XAVIER, 2017; 

FRAMENTO, 2018).  

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, em 

2013 a taxa de crimes violentos contra o patrimônio (todos os tipos de roubo/furto) foi de 

585,68 por 100.000 habitantes (CEARÁ, 2019). Os crimes violentos contra o patrimônio, 
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geralmente, resultam em poucas lesões corporais, exceto nos casos de latrocínios (SOUZA, 

2003; SANT'ANNA DE ANDRADE, 2013; NASCIMENTO et al., 2017), os achados desse 

estudo também encontraram baixa demanda por serviços de saúde.  

A violência interpessoal no estado do Ceará parece estar associada à expansão e 

atuação de facções criminosas no estado, com o aumento de crimes contra o patrimônio, como 

roubo ou furto, com uso de arma de fogo, em bares e vias públicas. No Ceará, as facções 

estabeleceram-se como um centro de produção de crime e redes de ações criminosas 

complexas com atuação em todo estado do Ceará (XAVIER, 2017; FRAMENTO, 2018). A 

VIP por desconhecidos ocorre em bares/vias públicas, tendo como principais autores pessoas 

que buscam roubo ou furto. Há que se ressaltar que a capitalização das facções é oriunda, 

primordialmente, do tráfico de drogas e armas o que gera uma fonte de renda incalculável que 

fomenta outros crimes violentos como assaltos e homicídios com uso de arma de fogo no 

contexto comunitário (ARAUJO, 2018; FRAMENTO, 2018).  

A exposição à violência conforma-se como um estressor psicossocial que, quando 

presente, gera uma atmosfera de medo, insegurança e sentimento de perda de controle sobre o 

mundo e sobre a própria vida, acabando por produzir uma série de alterações 

comportamentais com a adoção de condutas de risco para doenças crônicas, como tabagismo, 

consumo de álcool e outras drogas, inatividade física e alterações nos hábitos alimentares 

(PERES; RUOTTI, 2015). As consequências da exposição direta ou indireta à violência são 

muitas e envolvem desde lesões físicas leves até a morte até efeitos menos palpáveis, que se 

expressam através de sentimentos difusos de medo e insegurança, que geram sofrimento, 

levam a mudanças de comportamento e interferem nos padrões de sociabilidade influenciando 

em diversos níveis estudados dentro do Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (CALDEIRA, 

2000; CARDIA et al., 2013; BORGES, 2013), o que pode explicar a baixa demanda pelos 

serviços de saúde. 

Deste modo, a VIP pode ser entendida como resultante da conjunção de diversos 

fatores de risco que envolvem características individuais, relacionais, comunitárias e sociais 

(KRUG et al., 2002), assim, a tarefa de prevenção é concebida de forma múltipla, esta, que 

envolve não só um conjunto de ações de prevenção (primárias, secundárias e terciárias), mas a 

conexão com outros campos de saberes e de intervenção. 
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5.3 Limitações do estudo 

 

Apesar dos esforços, esta pesquisa apresentou limitações inerentes às pesquisas 

transversais e oriundas de dados documentais no que refere às baixas frequências em diversas 

variáveis, impossibilitando a verificação de associação com o desfecho, e os vieses usuais 

(recordação) em estudos dependentes de autorrelato.  

Acrescente-se a não completitude das variáveis que expliquem o evento 

multicausal da VIP por desconhecidos e as inconsistências para algumas variáveis na 

utilização de bases de dados secundários. Outro elemento há de ser destacado está a 

dificuldade de compreensão do significado dos termos limitação e sequelas, sem informação 

conceitual detalhada ou sobre a nomenclatura utilizada na Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que pode ter contribuído por ocasionar viés de 

resposta.  

Por fim, a variável “internação por 24 horas ou mais” para quem sofreu violência 

por desconhecido estava ausente no banco de dados, bem como a variável “Frequência da 

violência por desconhecido”, não existia, por esta violência não se repetir com o mesmo autor. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos nesse estudo permitem inferir que a VIP por agressor 

desconhecido na população adulta do Ceará no ano de 2013 é mais prevalente, sendo mais 

comum entre homens, jovens e trabalhadores, com maior padrão aquisitivo e de escolaridade, 

revelando que as características individuais atuam no perfil de exposição e atratividade para 

crimes contra o patrimônio, como roubos ou furtos.  

O maior nível de instrução e renda tendem a ser mais atrativas para a VIP por 

desconhecidos, o que pode ser associado à presença em bares e maior circulação em vias 

públicas sendo assim expostas a crimes contra o patrimônio, remetendo-nos as características 

da pessoa e do contexto, segundo modelo ecológico da violência. A autoavaliação em saúde 

boa e ter plano de saúde, moradias sem acesso à rede geral de esgoto, famílias numerosas e 

não tem cobertura pela ESF se associam ao autorrelato de violência por desconhecido na 

população adulta.  

A VIP predominante é física, com uso de arma de fogo, tendo como principais 

autores pessoas que buscam roubo ou furto, mas com pouca ocorrência de ferimentos ou lesão 

corporal e baixa demanda por serviços de saúde.  

Diante disto, recomendamos: 

• Desenvolvimento de políticas e programas, integrados e intersetoriais, de 

desenvolvimento urbano e comunitário com componentes de prevenção da 

violência com proposição nacionais de intervenções mais eficazes tratando a 

violência como um evento epidêmico, reconhecendo que se trata de fenômeno 

alimentado por uma combinação de fatores de risco decorrentes de circunstâncias 

individuais e sociais; 

• Favorecer o intercâmbio de conhecimentos (educação, assistência social, justiça e 

segurança pública, de âmbito governamental e não governamental) entre cidades e 

países para união de esforços combate e controle da VIP por agressor 

desconhecido; 

• Realizar novos estudos analisando o trabalho analítico sobre o valor da prevenção, 

estabelecendo as bases de uma formulação de políticas sólidas e fundamentadas 

em evidências; 

• Proposição de integração, nas práxis, dos diferentes setores e políticas públicas, 

afim não só de reconhecer que há perfis diferenciados para a exposição à VIP não 
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letal por desconhecidos no Ceará, mas sobretudo desenvolver ações públicas 

intersetoriais efetivas que fortaleçam e reorganizem a Segurança Pública para o 

combate e controle da VIP por agressor desconhecido na população adulta do 

Ceará. 
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