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Introdução: 
O objetivo desta quarta edição do boletim epidemiológico do município de 
Ressaquinha,é apresentar alguns dados referentes ao número de casos de 
violências ocorridos no município e também demonstrar um pouco sobre os 
acidentes de trabalhos graves ocorridos no município e propor e ou adotar  
medidas preventivas, para diminuir estes fatores. Apresentar também dados 
referentes a vacinação de animais domésticos vacinados no ano 2018.  

Significado de Violência Doméstica 

O que é Violência Doméstica  

Violência doméstica é caracterizada por qualquer forma de violência praticada 
dentro do contexto familiar, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou 
patrimonial. 
            De acordo com as leis, as definições inerentes ao conceito de violência 
doméstica são: 
            Violência física 
 Qualquer comportamento que ocasione dano ou comprometimento à 
integridade física e/ou à saúde do corpo. 
            Violência sexual 
            Constitui violência sexual qualquer tipo de conduta que obrigue uma 
pessoa a presenciar ou participar de atos de natureza sexual sem seu 
consentimento, através de ameaça, uso de força física, coação, suborno, 
chantagem ou intimidação. 
            Outras práticas classificadas como violência sexual são: 
-obrigar alguém a comercializar ou utilizar sua sexualidade sem sua vontade 
e/ou autorização; 
-impedir o uso de métodos anticoncepcionais; 
-impor o casamento, aborto, gravidez ou prostituição; 
-quaisquer outras formas de limitação ou anulação dos direitos sexuais e 
reprodutivos. 
            Violência psicológica 
            Condutas que causem danos à saúde psicológica, diminuição da 
autoestima ou que atrapalhem o desenvolvimento pessoal. Dentre essas 
condutas estão: 
-controle de ações, crenças, decisões e comportamentos; 
-manipulação, constrangimento,humilhação,vigilância constante,perseguição, 
insultos ridicularização,isolamento, limitação do direito de ir e vir, exploração. 
            



 Violência moral 
            A violência de ordem moral é qualquer ato que caracterize difamação, 
calúnia ou injúria. 
            Violência patrimonial 
            É a destruição (parcial ou total), retenção ou privação da posse de: 
-documentos pessoais; instrumentos de trabalho, objetos, bens, valores. 
Quem é a vítima da violência doméstica? 
            Muitas pessoas acreditam que apenas mulheres são vítimas da violência 
doméstica, porém, o problema não se restringe ao sexo feminino. Existem 
inúmeros casos em que é o homem que sofre a violência.A violência contra as 
crianças e contra os idosos também são formas de violência doméstica. 
Violência doméstica - perfil do relacionamento 
            A violência doméstica é um problema que dificilmente vem a público. 
Agressor e vítima não relatam os acontecimentos a ninguém. Normalmente, o 
elo que mantém o relacionamento é uma dependência, que pode ser financeira 
ou mesmo emocional. 
            A vítima costuma manter o segredo por medo de represálias, por 
vergonha, pelo receio de que ninguém acredite ou mesmo por sentimento de 
culpa. 
O mecanismo psicológico que se estabelece dentro do relacionamento atribui um 
grande poder para o agressor, poder este em que ambos os envolvidos creem, 
uma relação de submissão, alimentada pelo comportamento de todos os 
envolvidos. 
O agressor justifica para a vítima que é ela a culpada por seu comportamento 
agressivo. Em muitos casos, a vítima realmente acredita que é a responsável, o 
que dificulta mais ainda o combate ao problema. 
Vista de fora, a família costuma parecer normal. 
            Nos casos em que o agressor se arrepende, ele promete que a violência 
não vai se repetir, mas o comportamento sempre volta a acontecer. 
            Desta forma, muitos dos casos de violência doméstica se arrastam por 
muitos anos, às vezes, por toda a vida. O relacionamento que se estabelece é 
uma espécie de co-dependência. 
Violência contra crianças e adolescentes 
            A violência praticada contra crianças e adolescentes é ainda mais grave, 
pois pode ocasionar problemas no desenvolvimento físico e/ou mental da vítima. 
            Ambientes familiares violentos constituem a principal causa que leva 
crianças a viver nas ruas. 
            

Casos notificados de Violência doméstica, sexual e/ou 
outras violências por local de residência –
Ressaquinha/ Minas Gerais 
           
            Logo a abaixo na tabela podemos verificar casos de violências  
notificadas no SINAN entre o ano de 2016/2018, no município de Ressaquinha, 
vale ressaltar que entre estas estão as outoprovocadas, com tentativas de 
autoexterminio. 

 
Notificações por Ano da ocorrência e Mês da ocorrência 
Município Residência: 315440 Ressaquinha 
Sexo: Masculino, Feminino 
Período:2016-2018 
 

 



 

Dados considerados em 16 de julho de 2018, portanto sujeitos a alterações. 

Ano da ocorrência Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2016 1 2 1 1 2 - - 1 1 2 - 3 14 

2017 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 4 21 

2018 1 - - - 1 1 - - - - - - 3 

Total 3 5 2 3 4 2 2 3 3 3 1 7 38 

 
  Fonte: SINAN/CPDE/DASS/SVEAST/SubVPS/SESMG  

                                          Elaboração: Vigilância em saúde Ressaquinha 
 

O que é Acidente de Trabalho? 
 

          É considerado acidente de trabalho toda lesão corporal ou perturbação da 
capacidade funcional que, no exercício do trabalho, ou por motivo dele, resultar 
de causa externa, súbita, imprevista ou fortuita, que cause a morte ou a 
incapacidade para o trabalho, total ou parcial, permanente ou temporária. Em 
sua maioria, os acidentes de trabalho são evitáveis, bastando a adoção de simples 
medidas, como o uso de equipamentos de proteção individual (fornecidos 
obrigatoriamente pelas empresas). Grande parte dos trabalhadores não faz uso 
desses equipamentos, com destaque para o ramo da construção civil.Os acidentes 
de trabalho e seus equiparados são passíveis de compensações como auxílio-
doença, auxílio-acidente, habilitação e reabilitação profissional e pessoal, 
aposentadoria por invalidez e pensão por morte, cuja responsabilidade pela 
prestação é do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Classificação dos acidentes de trabalho 
São caracterizados em três tipos os acidentes de trabalho: 

• acidente típico – decorrente da característica da atividade profissional que 
o indivíduo exerce; 

• acidente de trajeto – acontece no trajeto entre a residência do 
trabalhador e o local de trabalho, ou vice-versa; 

• doença profissional ou do trabalho – desencadeada pelo exercício de 
determinada função, característica de um emprego específico. 

De acordo com dados estatais, os acidentes típicos são responsáveis por cerca de 
84% do total de acidentes de trabalho, sendo que os acidentes de trajeto e as 
doenças profissionais ou do trabalho somam as duas juntas 16%. 

Doenças profissionais e/ou ocupacionais 
Os incisos do artigo 20 da Lei nº 8.213/91 trata das doenças profissionais e/ou 
ocupacionais, que por expressa determinação legal, são equiparadas a acidentes 
de trabalho. São elas: 

• doença profissional: é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício 
de determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo 



Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 
• doença do trabalho: é a doença derivada das condições especiais em que 

o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. 

Logo abaixo na tabela podemos verificar alguns casos de acidentes de trabalho 
ocorridos no município de Ressaquinha entre o ano de 2016 a Junho de 2018, 
dados estes retirados do SINAN. Nesta  tabela pode ter tido uma subnotificação 
no ano de 2016.( acidentes deixados de ser notificados) 

 

 
         Fonte: SINAN/CPDE/DASS/SVEAST/SubVPS/SESMG 
         Elaboração: Vigilância em Saúde Ressaquinha/MG 
         
 

Ano da notificação Jan Fev Mar Abr Ago Set Nov Total 

2016 - - - - 1 - - 1 

2017 - - 2 - - 2 1 5 

2018 2 1 - 1 - - - 4 

Total 2 1 2 1 1 2 1 10 

 

 

Fique por dentro da transmissão, sintomas e tratamentos 

da raiva canina. 

A raiva é um vírus, uma zoonose (doença que pode ser transmitida dos animais 
para o homem) quase erradicada atualmente, mas, mesmo assim, muito temida. 
Isso porque a taxa de mortalidade da doença, que atinge apenas mamíferos, é  de 
quase 100%.  Os principais transmissores são os animais silvestres, como 
morcegos, gambás e macacos, que contaminam cachorros, gatos e humanos de 
forma acidental.  O contágio ocorre por meio da troca de secreções, contato 
sanguíneo ou mordida. Nos cachorros essa doença é conhecida como raiva 
canina.  
A raiva canina  possui alguns tipos e fases e é considerada incurável, por isso é 
essencial a prevenção por meio da vacina.  Além disso, pelo fato dos cães serem, 
em sua maioria, animais domésticos,  são os principais transmissores da doença 
para os humanos.  É preciso ficar atento aos sintomas para ter um diagnóstico 
rápido e evitar a disseminação da doença dentro de casa. 

Sintomas da raiva canina 
Os principais sintomas são o aparecimento repentino de uma agressividade no 
animal, salivação excessiva e paralisia. Além da mudança de comportamento, um 
cão feliz e brincalhão pode se tornar um animal quieto, recatado e cansado. 
Esses sintomas vão se mostrando de acordo com as fases da raiva canina. 

 

 
 
 A tabela abaixo tem por finalidade mostrar o número de animais 

imunizados na campanha de vacinação anti-rábica (cães e gatos) realizada no 
período de 02/05/2018 a 07/06/2018, no município de Ressaquinha/MG, sendo 
destacado por localidades e número de animais. 

 
 

 



 
Localidades Cães 

vacinados 
Gatos 

Vacinados 

Canjamba 97 21 

Vargem 117 21 

Simão Tamm/ Lavras 138 31 

Pinheiros e Cachoerinha  
Z.R 

63 16 

Peixoto 79 25 

Estrada Peixoto 
/Ressaquinha 

97 53 

Brito 73 29 

Fazenda da Onça 60 17 

Quilombo 158 29 

Fazenda Minas Gerais 44 12 

Retiro do Baú 60 17 

Fazenda da Pedra 90 29 

Moreiras 42 8 

Dias 41 11 

Ressaquinha  Z. Urbana 662 189 

Total Animais Vacinados 1.821 508 

                          Fonte: Vigilância em Saúde Ressaquinha/MG 

 

 
 

Tabagismo 
 
O tabagismo, dentre todos os fatores ambientais do século, certamente representa o 
mais vil e ameaçador de todos, representando o maior fator de risco para o 

desenvolvimento de tumores malignos (um terço de todos os casos), doenças 
pulmonares, doenças cardiovasculares, doenças cerebrais entre outras. Outro dado 
positivo é a diminuição em 34% nos últimos cinco anos dos fumantes passivos. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2013, o tabagismo passivo foi a terceira 
maior causa de morte evitável no mundo, perdendo apenas para o tabagismo ativo e para 
o consumo excessivo de álcool. No Brasil, a proporção de pessoas de 18 anos ou mais de 
idade não fumantes expostos ao tabagismo passivo foi de 14,7% em casa e 14,4% no 
trabalho em ambientes fechados. Entre os gêneros, a proporção é maior entre as 
mulheres em casa (11,7%) e nos homens no trabalho (16,9%). 
 
Anexo fotos  capacitação realizada pela enfermeira ESF1 (Luciana) e farmacêutica 

(Lidiane) dia 03/08/2018 Ressaquinha/MG 

 



Conclusão: 
 

Falar sobre violência e um pouco polêmico, pois, violência doméstica 

é um fenômeno que exige uma abordagem cuidada e profissional, já pelas 

especificidades próprias da vítima, constrangimentos e renitências, já pelo tipo do 
crime cujo combate implica uma ingerência na intimidade e privacidade familiar. Para a 

consolidação e eficácia destas ações é necessário sensibilizar as autoridades públicas e 

todos os profissionais que de alguma forma tomam contato com esta problemática. já 
os acidentes de trabalhos estão muitas das vezes relacionados pela falta de 

equipamentos de proteção individual, ou por não estar usando este equipamento para 

sua própria proteção de forma adequada. No contexto vacinação é de grande 
importância porque é a única forma de prevenção contra a raiva. 
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