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1. Introdução 
O Estatuto da Criança e do Adolescente criado 
em 1990 visa assegurar que nenhuma criança 
ou adolescente seja objeto de qualquer forma 
de violência. Mesmo assim, muitos ainda não 
vivem esses direitos e passam por essa fase 
da vida sem ter suas necessidades respeitadas 
e com mínimas condições de sobrevivência. 
Nesse contexto, Curitiba, capital do Estado do 
Paraná, tem se destacado pela busca da 
promoção e prevenção da saúde, com a Rede 
de Proteção à Criança e ao Adolescente que 
visa prevenir a violência contra essa parcela da 
população e com a ferramenta CIPESC® 
(Classificação Internacional de Práticas de 
Enfermagem em Saúde Coletiva) que integrada 
ao prontuário eletrônico das consultas de 
enfermagem da atenção primária tem permitido 
a identificação das necessidades de saúde da 
população curitibana. No entanto, a violência 
infantil como um dos mais graves problemas 
sociais foi um diagnóstico pouco gerado nas 
consultas direcionadas às crianças com o uso 
da CIPESC®, comparativamente ao que se 
levantou na Rede de Proteção à Criança e ao 
Adolescente. Assim, este estudo visa 
fundamentar através dos dados obtidos pela 
Rede de Proteção, a magnitude que a violência 
infantil vem pontuando nessa cidade. 

 

2. Objetivos 
Caracterizar a Violência Infantil em Curitiba 
com base nas notificações obrigatórias de 2004 
a 2009. 

 

3. Metodologia 
Trata-se de um estudo quantitativo que aborda 
as características dos casos de violência 
infantil na cidade de Curitiba entre 2004 e 
2009. As notificações obrigatórias, realizadas 
pelos diferentes equipamentos notificadores da 
cidade de Curitiba estão armazenadas em uma 
base de dados na Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Curitiba. O trabalho de coleta 
de dados consistiu em transcrever essas 
informações para planilhas do Excel, além de 

analisar relatórios fornecidos pela SMS. Os 
dados foram analisados com o auxílio do 
programa Epi Info. Foram consideradas para o 
estudo crianças entre zero e 9 anos. 
 

4. Resultados 
Entre o ano de 2004 a 2008 ocorreu um 
aumento de quase 125% nos números de 
notificações de violência contra a criança e o 
adolescente. No entanto, entre 2008 e 2009 
houve uma diminuição no número de 
notificações. Em 2009 foram 4190 notificações 
enquanto que no ano anterior esse número foi 
5003. Os casos de violência leve diminuíram e 
as de violência moderada e grave aumentaram. 
As escolas, hospitais e Unidades de Saúde são 
os grandes equipamentos notificadores. As 
crianças de 5 a 9 anos são as que mais sofrem 
com a violência, 47,6%. A violência intrafamiliar 
é a mais comum entre as crianças, com o 
maior número de casos de negligência e 
violência física, sendo a mãe a maior 
agressora. No caso da extrafamiliar, a violência 
que mais se destaca é a sexual.  
 
 

5. Conclusões 
Muitas crianças estão sendo vítimas de 
violência, a gravidade desse problema atinge 
toda a fase infantil, e as lesões e traumas 
físicos e emocionais que sofrem, deixam 
seqüelas em seus corpos e mentes por toda a 
vida. Conhecer as características da violência é 
essencial para a elaboração de intervenções 
que realmente protejam e defendam essas 
crianças.  
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