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RESUMO 

 

 

A violência intrafamiliar contra a criança assumiu importância no contexto da saúde 
pública devido aos danos e sequelas gerados na vida das crianças e à necessidade 
crescente de investimento em recursos físicos e humanos para o atendimento a 
essa demanda. Neste sentido, acredita-se que medidas de intervenção capazes de 
prevenir tais eventos configuram estratégias primordiais para evitar os corolários 
gerados pela violência. Diante desta problemática, o presente estudo teve como 
objetivo analisar a atuação dos enfermeiros inseridos na Estratégia de Saúde da 
Família, com vistas a identificar ações de prevenção da violência intrafamiliar contra 
a criança. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória de cunho qualitativo. 
As informações foram analisadas com base na análise de conteúdo, modalidade 
temática proposta por Bardin. A pesquisa foi desenvolvida no Município de Mossoró-
RN e teve como participantes 14 enfermeiros atuantes na Estratégia de Saúde da 
Família em Unidades de Saúde da Família do referido município. O instrumento para 
coleta de informações foi um questionário semiestruturado, contendo perguntas 
abertas, respondidas pelos próprios participantes. Evidenciou-se com o estudo que 
os enfermeiros acreditam na educação em saúde como principal instrumento para o 
enfrentamento da violência intrafamiliar contra a criança, desenvolvendo-a, porém, 
na sua forma positivista e verticalizada. As ações de promoção à saúde, efetivadas 
pela equipe no seu cotidiano, limitam-se às atividades educativas e são 
desenvolvidas no momento em que se notificam os casos de violência intrafamiliar 
contra a criança. Como barreiras para a atuação, emergiram o medo de represálias 
do agente agressor, a sobrecarga de trabalho, a falta de apoio dos gestores e a 
dificuldade para a materialização da interdisciplinaridade, intersetorialidade e 
integralidade da atenção.   

 
 

Palavras-chave:  Saúde da Família; Violência doméstica; Promoção da saúde; 

Criança; Enfermeiros. 
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ABSTRACT 

 

 
 
The family violence against children became visible, in the context of public health, 
due to the damage and injuries generated in the lives of children and to the growing 
need of investment in physical and human resources to fill this demand. In this 
context, it is believed that intervention could prevent such events and are configured 
as primary strategies to prevent the corollaries generated by the violence. In this 
perspective, this study aims to analyze the performance of nurses dealing with the 
Strategy of Family Health viewing to identify actions based on the paradigm of health 
distribution. This is a descriptive, exploratory and qualitative research. The data were 
analyzed based on the content analysis about the method proposed by Bardin. The 
study was conducted in Mossoró-RN and the participants were 14 nurses working for 
the Family Health Strategy in Health Units of this town. The instrument for data 
collection was a semi-structured questionnaire, with questions answered by the 
participants themselves. It was evident to the study that the nurses believe that 
health education are the main tool for dealing with domestic violence against 
children, being developed, however, in its positivist and vertical way. The actions 
used to develop health performed by the team on their daily lives are limited to 
educational activities and are carried exactly when cases of family violence against 
children are notified. Barriers to the practice emerged from fear of reprisals from the 
agressor, overwork, lack of management support and difficulty for the realization of 
interdisciplinary, intersectorality and comprehensive care. 
 

 

Key-words: Family Health; Home Violence; Health Promotion; Child; Nurses. 
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RESUMEN 

 

 
La violencia familiar contra los niños se hizo visible en el contexto de la salud pública 
a causa de los daños y perjuicios generados en las vidas de los niños y la creciente 
necesidad de inversión en recursos físicos y humanos para responder a esta 
demanda. En este sentido, se cree que las medidas de intervención pueden prevenir 
tales acontecimientos se configuran como principales estrategias para prevenir la 
violencia generada por los corolarios. En esta perspectiva, este estudio fue analizar 
el desempeño de las enfermeras inserta en la Estrategia de Salud de la Familia con 
el fin de identificar las acciones basadas en el paradigma de la promoción de la 
salud. Este es un enfoque cualitativo, descriptivo y exploratorio. Los datos fueron 
analizados con base en el método de análisis de contenido propuesta por Bardin 
tema. Norte El estudio se realizó en el municipio de Río Grande-RN y los 
participantes fueron 14 enfermeras que trabajan en la Estrategia de Salud para la 
Familia, Unidades de Salud de la Familia del municipio. El instrumento para la 
recolección de datos semi-estructurados, con preguntas respondidas por los propios 
participantes. Era evidente que el estudio cree que las enfermeras en la educación 
de la salud como la principal herramienta para combatir la violencia doméstica contra 
los niños, su desarrollo, sin embargo, en su positivista y vertical. Las acciones de 
promoción de la salud en vigor por el equipo en su vida cotidiana se limita a 
actividades educativas y se realizan en el momento de notificar los casos de 
violencia familiar contra los niños. Como barreras para la práctica surgió el temor de 
represalias por parte del agente causal, el exceso de trabajo, la falta de apoyo a la 
gestión y la dificultad para la realización de enfoque interdisciplinario, intersectorial y 
holístico de la atención. 
 
 
 

PALABRAS-LLAVE:  Salud de la Familia; Violencia Familiar; Promoción de la Salud; 

Niño; Enfermeras. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A violência é um fenômeno social crescente que se manifesta desde os 

tempos mais remotos na humanidade, gerando sérias consequências para a vida 

das pessoas. De acordo com Minayo (2006), ela é lembrada desde a disputa 

fratricida que resultou na morte de Abel por Caim. Esse episódio evidencia a 

convivência da sociedade humana com as constantes disputas de poder, nas quais 

prevalecem ou devem prevalecer o ódio e o desejo de aniquilamento mútuo. 

De acordo com o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, da Organização 

Mundial de Saúde (O.M.S), cerca de um milhão de pessoas morrem e várias sofrem 

lesões não fatais devido à violência (O.M.S., 2002). A OMS também classifica as 

mortes por violência e por acidentes como “causas externas”. No Brasil, elas 

ocupam o segundo lugar nas causas de mortalidade geral e o primeiro nas faixas 

etárias de 5 a 49 anos. De 1991 a 2000, cerca de 1.118.651 pessoas foram a óbito 

por essas causas. Dentre elas, 369.068 morreram por homicídios; 62.480, por 

suicídio; e 309.212 devido a acidentes e violências nos transportes e no trânsito. A 

partir de 1980, as taxas de mortes por causas externas tornaram-se significativas, 

porém, nos anos 1990, apesar de altas, permaneceram estáveis. Foram 

69,5/100.000 mortes em 1991 e 69,7/100.000, em 2000. Observa-se, nesse período, 

aumento nas taxas de suicídio e decréscimo nos índices de morte no trânsito e de 

outros acidentes. (MINAYO, 2005). 

 Apesar de ser um problema social, a violência representa um sério problema 

de saúde pública, haja vista os danos físicos, lesões, traumas e mortes por ela 

gerados. Afeta a saúde individual e coletiva das pessoas e implica a necessidade de 

maiores investimentos no setor, pois as vítimas, por ela acometidas, necessitam, em 

sua maioria, dos serviços de urgência e emergência, assistência e reabilitação. 

Para Minayo (2006), a violência também gera lucros, afinal, pois a maioria dos 

danos e mortes consequentes dela está imbricada às ações ilegais, como tráfico de 

drogas, venda de armas e outras mercadorias. Além disso, a violência reflete na 

dinâmica financeira a partir do momento em que suscita nas pessoas o sentimento 

de medo e impotência, levando-as a buscarem mecanismos para a própria proteção, 
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tais como empresas de segurança privada, carros blindados e, até mesmo, 

aquisição de imóveis com os aparatos para a garantia de sua segurança. 

A violência é um fenômeno associado ao contexto social, histórico, político e 

cultural no qual se encontra inserido. Além disto, por ser multifacetado, torna-se um 

desafio para aqueles que se dedicam ao seu estudo e compreensão. (ROQUE, 

2002). Tem assumido espaço importante no contexto social, gerando consequências 

sérias para aqueles por ela vitimados, podendo repercutir negativamente durante 

toda a sua vida. Caracteriza-se pela sobreposição de poder de um sobre o outro, 

manifestando-se principalmente sobre aqueles que se encontram em situações de 

inferioridade: negros, índios, deficientes físicos, mulheres, idosos e crianças.   

O castigo físico sempre foi considerado, pela sociedade, como uma medida 

educativa capaz de disciplinar e controlar o comportamento das crianças, sendo 

aceito como normal. Essa legitimação foi construída histórica e socialmente e 

contribui para que muitas crianças sofram agressões físicas graves, afinal, não 

existe a definição do grau em que esse tipo de medida pode ser considerado como 

violento ou não para a criança. 

A violência praticada contra a criança, problema universal e crescente na 

sociedade, atinge inúmeras vítimas e ocorre, quase sempre, de forma velada. Ela se 

manifesta de diversas maneiras e em diferentes espaços, perpetrada por aqueles 

que deveriam representar fonte de segurança e de apoio e jamais poderiam estar 

contra a criança. Pode acontecer nas escolas, nas ruas, em creches, nas igrejas e 

principalmente nas famílias.  Além disto, são diversas as formas de violência e os 

agressores existentes, configurando cenários complexos e multifacetados que 

exigem amplos esforços daqueles que se dedicam à sua compreensão e 

intervenção. 

Estudo realizado nos Estados Unidos indica que 4,9 em cada 1000 

crianças/adolescentes sofreram violência física naquele país; 2,1 em 1000 sofreram 

violência sexual; e 8,1 em 1000 sofreram negligência física. Na Alemanha estimou-

se em 18.000 o número de casos de violência doméstica no ano de 1984; no mesmo 

ano, na França, os números são ainda mais elevados, pois 30.000 crianças e 

adolescentes são vítimas desta forma de violência. (BRASIL, 1997). 

  No Brasil, de 1997 a 2007, 522 crianças morreram em decorrência de 

violência praticada, em casa, pelos pais biológicos ou por outros adultos 
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responsáveis por elas. Segundo relatório dos pesquisadores da United Nations 

Children's Fund (UNICEF) do Brasil, esse número representa apenas 10% do total 

de casos desse tipo ocorridos no período. De acordo com esse mesmo relatório, 

somente em 2006 foram registradas, no ambiente doméstico, 4.954 agressões 

físicas contra meninos e meninas e 2.456 ocorrências de abuso sexual. (SILVA; 

SILVA, 2005). 

Uma pesquisa realizada entre maio de 1997 e maio de 1998, com o objetivo 

de caracterizar a violência envolvendo crianças de Porto Alegre e na região 

metropolitana, identificou 1.754 casos. Das notificações, 67,8% eram casos de 

violência física, 25,5% de violência sexual, 6,4% de violência psicológica e 0,3% de 

violência fatal (homicídios e suicídios). Desse total, 67,7% dos casos de violência 

aconteceram dentro da residência da criança e 61,6% foram praticados pelos pais, 

padrastos ou madrastas. (BACKES, 1999). 

O Rio Grande do Norte ocupa posição de destaque no relatório que mostra a 

evolução de denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes de todo o 

país entre os anos de 2003 e 2007, divulgado pela Subsecretaria de Promoção dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.  Os dados apontam que o Nordeste foi a 

região do país com maior número de registros no Disque - denúncia (100), sendo o 

Rio Grande do Norte o segundo Estado nordestino e o sexto do Brasil nessa lista. 

Nesse período, a quantidade de denúncias no Estado cresceu de 48 registros em 

2003, para 530 denúncias em 2007.  

Somente em Natal, 1.017 crimes contra crianças e adolescentes foram 

denunciados nos cinco últimos anos do levantamento, com os registros provenientes 

da capital saindo de quatro denúncias, em 2003, para 612 denúncias no ano de 

2008. A negligência e violência física foram as primeiras causas da denúncia. 

No município de Mossoró, a situação não é menos preocupante. Pelas 

informações obtidas no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da 34.ª Zona 

Eleitoral do município, constatou-se a ocorrência, do mês de janeiro a setembro de 

2008, de 200 casos de violência contra a criança infligida pelos pais ou 

responsáveis, dos quais 39,28% e 13,09% referem-se, respectivamente, à 

negligência e violência física, representando os maiores índices notificados em 

relação aos demais tipos de violência existentes. 
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Esta realidade se revela preocupante, haja vista os consideráveis índices de 

violência praticada contra a criança no mundo, principalmente, a violência 

intrafamiliar. Esta é perpetrada pelos pais ou por qualquer outro membro da família e 

é o tipo de violência mais presente na vida das crianças e adolescentes. Ela pode se 

manifestar por meio de alguns tipos, tais como: a violência física, a negligência, a 

violência sexual e a violência psicológica. (DESLANDES, 2008).  

A violência, infelizmente, é um problema comum na vida das crianças e 

representa para elas a negação dos seus direitos à educação, à saúde, ao lazer, ao 

esporte, à cidadania, enfim, do seu direito à vida. Representa também uma série de 

consequências de ordem física e psíquica as quais poderão incidir sobre os modos 

de viver da criança. Indo mais além, pode-se dizer que a violência que vitima a 

criança pode, na grande maioria dos casos, ser reproduzida por ela. (GUERRA, 

2005).  

Segundo Guerra (2005), a criança submetida à violência durante toda a 

infância, infringida por adultos que objetivavam ensinar-lhes obediência e 

submissão, toma como modelo esses padrões violentos, naturalizando-os, 

concebendo-os como normais. Essa criança torna-se um adulto que passará a fazer 

uso da violência dentro dos próprios relacionamentos e contra as pessoas que mais 

ama, reproduzindo, deste modo, a violência da qual um dia ela foi vítima. 

O poder público, cada vez mais preocupado com a exacerbação da violência, 

introduziu o art. 227 da Constituição Federal de 1988 e criou o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), em 1990. Ambos corroboraram a importância de que todos 

os segmentos da sociedade deveriam exercer papel protagonista no que se refere à 

proteção dos direitos da criança, com garantia à saúde, educação, lazer. (ROQUE, 

2002). 

O ECA contribuiu fortemente para avanços no que concerne à proteção da 

criança. Nos seus artigos 13 e 18, torna obrigatória a notificação de casos suspeitos 

e/ou confirmados de violência contra as crianças, por parte de profissionais que 

lidam com as mesmas, bem como por toda a sociedade. (BRASIL, 1995).  

Além disto, no seu art. 88, dispõe sobre a política de atendimento, trazendo a 

obrigatoriedade da criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos 

direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações 

em todos os níveis, asseguradas a participação popular paritária por meio de 
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organizações representativas, segundo leis federais, estaduais e municipais 

(BRASIL, 1995).  

O ECA também instituiu o Conselho Tutelar como órgão da sociedade civil, 

permanente e autônomo, responsável pela fiscalização do seu cumprimento no 

cotidiano da cidade. Pode ser acionado a qualquer momento pela população, 

profissionais ou entidades que desejem denunciar casos de violência contra a 

criança, tendo a autonomia necessária para intervir nessas situações e tem, à sua 

disposição, o apoio de promotorias públicas, delegacias especializadas e varas da 

justiça. 

Entretanto, e apesar de configurar essa medida um avanço significativo, ainda 

se verifica uma atuação discreta por parte do Conselho Tutelar no que se refere à 

violência intrafamiliar.  A ausência de uma rede articulada de ações que possam 

garantir a continuidade e o acompanhamento da criança vítima de violência, 

propiciando-lhe assim um atendimento resolutivo e de qualidade, é um dos entraves 

que dificulta o trabalho desse órgão. 

Há também a resistência da sociedade em notificar situações de violência 

intrafamiliar contra a criança, mormente pela existência de um pacto de silêncio 

entre os membros da família e a própria sociedade, que impede o desvelamento 

desta problemática, tornando-os, portanto, coniventes com a violência. Isso também 

ocorre por haver culturalmente a crença de que a família, por ser responsável pela 

educação e formação dos indivíduos, possui o direito de impingir o castigo físico 

sobre os mesmos, como forma de disciplinamento e educação. 

Em alguns casos, essa violência é exacerbada, gerando danos e lesões leves 

ou graves, temporárias ou definitivas às crianças, podendo levá-las a óbito. No setor 

saúde, essa questão assume importância crucial, haja vista a necessidade dos 

aparatos necessários ao atendimento das vítimas geradas pela violência. Há, 

portanto, a necessidade de investimentos em serviços de urgência e emergência, 

espaços nos quais as crianças, vítimas de violência, podem aparecer.  

Porém, é possível identificar que nem sempre há infraestrutura e profissionais 

capacitados para lidar com essa problemática, fator que contribui significativamente 

para o seu agravamento. Não obstante, o despreparo dos profissionais que se 

defrontam com situações de violência contra a criança impede que se tenha um real 

dimensionamento desta problemática, seja pela incapacidade de reconhecê-la e 
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notificá-la, ou ainda, por acreditar que não é seu compromisso nela intervir. Atitudes 

dessa natureza negam, à criança, o atendimento integral e de qualidade que ela 

merece, contribuindo, portanto, para a violação dos seus direitos à saúde e à vida 

plena. 

O Ministério da Saúde, ao discorrer sobre a inexistência de um real 

dimensionamento da violência intrafamiliar, justifica-a por problemas culturais e 

institucionais, como a falta de técnicas e rotinas para orientação dos profissionais de 

saúde que lidam com este problema. (BRASIL, 2001).   

Para Day et al. (2008), os profissionais assumem uma posição de 

desinformação, indiferença, negação, preconceito e temor frente à problemática da 

violência doméstica e suas consequências, rotulando-a, muitas vezes, como casos 

de investigações policiais, esquivando-se da responsabilidade de atuação. Para 

estas autoras, o tema em questão dificilmente faz parte dos cursos de graduação, 

levando os profissionais à realização de ações lineares e pouco resolutivas. 

Isso configura um sério problema da sociedade, principalmente por se 

manifestar dentro da própria família, ou seja, espaço que deveria representar, para a 

criança, fonte de apoio, segurança e bem-estar. A palmada, justificada pelos pais 

como medida educativa e de disciplinamento, é exacerbada, provocando lesões 

graves nas crianças, sejam de ordem física, psíquica, emocional e/ou social. 

Nesse contexto, situamos a importância da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), proposta de ação que tem como foco principal de intervenção a família, 

inserida no seu cenário social. É uma estratégia que surge como nova proposta de 

intervenção em saúde e visa substituir o modelo vigente, pois é pautada nos 

princípios da universalidade, equidade e integralidade das ações. Possui como foco 

de ação o nível de atenção básica à saúde, fomentando o surgimento de práticas 

setoriais inovadoras e fortalecendo a assertiva sobre o vínculo existente entre o 

trabalho clínico e a promoção da saúde. (BRASIL, 2000).  

A ESF suscita o estabelecimento de relações mais estreitas entre 

profissionais de saúde e comunidade, em que haja o desenvolvimento de ações 

humanizadas, com habilidade técnica competente, articulação intersetorial e 

socialmente contextualizadas (BRASIL, 2000). 

Portanto, compreende-se que os profissionais inseridos no contexto da ESF 

ocupam espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de promoção da 
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saúde que englobem medidas capazes de prevenir a violência. Inseridos na 

comunidade onde atuam e conhecendo a família com a qual trabalham, poderão 

desenvolver formas de atuação que favoreçam a compreensão, por parte das 

famílias, de que a violência e suas consequências afetam a vida da criança e, por 

este motivo, devem evitar praticá-la. 

Particularmente o enfermeiro, no cotidiano de sua atuação, pode tornar-se 

agente articulador das ações em equipe, com vistas à prevenção da violência no 

espaço intrafamiliar, bem como detecção precoce dos casos e direcionamento dos 

mesmos. 

Por essa razão, ressalta-se a relevância da presente pesquisa, uma vez que 

enseja a pensar a realidade dos enfermeiros inseridos na ESF, cenário onde o 

desenvolvimento de um trabalho que possa colaborar para eliminar ou atenuar a 

violência intrafamiliar contra a criança possa ser efetivado. 

Torna-se primordial a necessidade de se compreender como esses 

profissionais atuam frente à problemática, entendendo-se que a falta de uma 

intervenção efetiva poderá refletir diretamente numa maior vitimação da criança. A 

não resolução dos casos existentes e a falta de um real dimensionamento do 

fenômeno podem gerar maiores dificuldades para a elaboração de ações e políticas 

públicas voltadas à resolução do problema, colaborando, assim, para a continuidade 

da violência.  

É preciso também reconhecer que os profissionais inseridos na atenção 

primária, porta de entrada dos serviços de saúde, devem estar capacitados não 

apenas para identificar, notificar e atender a crianças em situação de violência, mas, 

sobretudo, para promover ações que evitem a sua ocorrência. Compreende-se o 

enfermeiro da ESF como ator capaz de intervir na problemática da violência contra a 

criança numa perspectiva de promoção da saúde, seja pelo cenário no qual trabalha 

onde situações de violência possam aparecer, seja pela sua vivência no cotidiano da 

comunidade, que lhe permite o estabelecimento de vínculos com a mesma e o 

conhecimento de sua realidade e de suas famílias.  

  Assim sendo, o presente trabalho tem o propósito de analisar a atuação dos 

enfermeiros da ESF frente à violência intrafamiliar contra a criança. Esses dados 

poderão revelar se essa atuação está pautada na prevenção da violência ou na 

omissão do problema. 
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A pesquisadora, enquanto enfermeira atuante na ESF identificou, durante os 

sete anos de experiência de trabalho na referida estratégia, casos suspeitos de 

violência intrafamiliar contra a criança, e, sobretudo, percebeu que as ações 

voltadas para a resolução desse problema centravam-se, principalmente, nas 

pontuais, específicas, fechadas. Não existia um trabalho posterior e contínuo de 

acompanhamento das famílias, do agente agressor, da criança.  

Essas suspeitas geraram inquietações devido à dificuldade sempre presente 

de manejar tais situações. Além disto, apesar de se perceberem possíveis casos de 

violência intrafamiliar contra a criança, com frequência, são inúmeras as dificuldades 

para se intervir nesta realidade. A articulação das ações entre Conselho Tutelar, 

Delegacias especializadas, Varas da Justiça ocorre de maneira descontínua, 

proporcionando uma atuação segmentada, restringindo-se, muitas vezes, ao 

afastamento da criança do seu ambiente familiar ou, ainda, à culpabilização do 

agente agressor. 

Por entender-se que a família é o espaço onde a criança se reconhece e se 

sente segura, mesmo sofrendo situações de violência, acredita-se que as ações 

paliativas são incipientes, haja vista os traumas gerados pela violência, além de 

limitar os avanços já conquistados em lei. 

Por este motivo, acredita-se que as ações de caráter preventivo investidas por 

todos os segmentos sociais constituem-se como método fundamental de intervenção 

nesta problemática, uma vez que podem evitar o acometimento de um maior número 

de crianças pela violência, contribuindo, desta forma, para a redução dos casos 

existentes e, principalmente, dos danos e sequelas que ela pode provocar. 

Isso posto, formularam-se alguns questionamentos: Que ações de promoção 

da saúde contra a violência intrafamiliar dirigida à criança são realizadas pelas 

Equipes de Saúde da Família? Como se dá a atuação dos enfermeiros neste 

contexto? Quais são as dificuldades para a sua atuação na Estratégia de Saúde da 

Família, frente à violência intrafamiliar praticada contra a criança?  

Afinal, sendo o enfermeiro um profissional atuante na ESF, desenvolve um 

leque de atividades tanto no âmbito domiciliar, quanto na  Unidade de Saúde da 

Família (USF), as quais podem ser efetivas no que tange à prevenção de atos 

violentos contra a criança. Assim, durante as ações educativas com a comunidade, 

em grupos de adolescentes, na realização do pré-natal, na consulta de Crescimento 
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e Desenvolvimento, enfim, em todas as áreas de atuação junto à família, o 

enfermeiro dispõe de um contexto privilegiado no que concerne à construção de 

uma cultura com vistas à garantia dos direitos e do pleno desenvolvimento 

biopsicossocial da criança.  

Por conformar-se como estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

permeando-se por princípios de proteção e promoção à saúde, é que se acredita ser 

a Saúde da Família o contexto ideal no qual um projeto efetivo de intervenção possa 

ser elaborado. Afinal, acredita-se que através de ações pautadas nesses princípios, 

desenvolvidas no nível de atenção básica, é que se pode potencializar a garantia 

dos direitos da criança, permitindo-lhe assim, o crescimento e desenvolvimento 

capaz de lhe proporcionar o alcance máximo de suas capacidades.  

Com base nessa discussão, a pesquisa tem como objetivo principal analisar a 

atuação dos enfermeiros na ESF para a prevenção da violência intrafamiliar 

praticada contra a criança. Além disto, tem como objetivos específicos: identificar as 

ações de promoção à saúde desenvolvida pelas equipes inseridas na ESF voltadas 

ao problema; compreender a atuação dos enfermeiros inseridos na ESF para a 

prevenção da violência intrafamiliar contra a criança; identificar as dificuldades 

existentes para a atuação dos enfermeiros na Estratégia de Saúde da Família na 

prevenção da violência intrafamiliar contra a criança. 

Pretende-se com este estudo contribuir para a redução dos casos de violência 

intrafamiliar praticados contra a criança, mediada pela atuação dos profissionais da 

ESF, visto que, eles se encontram num espaço privilegiado de ação. 

Compreendendo a sua atuação no cotidiano da Estratégia de Saúde da Família é 

que se poderá pensar na elaboração de medidas que sejam capazes de tentar 

prevenir a violência, bem como sua reincidência nas famílias nas quais já se 

manifestou.  

 Acredita-se na importância de discutir sobre a violência e sua manifestação 

no espaço intrafamiliar, na perspectiva de compreender o contexto no qual este 

fenômeno acomete as crianças, bem como os tipos de violência existentes e as 

formas de enfrentamento deste problema na sociedade. 

 No capítulo “A Violência contra a criança”, realiza-se uma breve exposição 

sobre os órgãos de proteção à infância e adolescência, visando situar o leitor sobre 

os avanços legais de proteção dos direitos da criança. Discute-se também sobre o 
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olhar da enfermagem para essa questão, com o intuito de perceber as abordagens 

utilizadas por esses profissionais no enfrentamento do presente problema. Aborda-

se também a ESF, enfatizando a proposta da promoção da saúde e os conceitos de 

educação popular em saúde, na perspectiva de ratificar sua importância no que 

concerne ao enfrentamento da violência intrafamiliar contra a criança, visto que essa 

estratégia tem como foco de atuação principal a família e o contexto no qual a 

mesma se encontra inserida. 

 No Percurso Metodológico, discute-se o tipo de estudo realizado, o local do 

estudo e os sujeitos da pesquisa. Apresentam-se também os procedimentos éticos e 

legais seguidos para o desenvolvimento do estudo e todas as fases do percurso da 

coleta de informações. 

 A Análise dos dados apresenta a metodologia utilizada para a discussão e 

análise das informações, visando promover sua compreensão. 

 Nas Considerações Finais, são apresentados os principais achados da 

pesquisa, bem como sugestões que visam contribuir para potencializar o trabalho 

dos profissionais que lidam com crianças, com vistas a contribuir para a 

prevenção/detecção/solução dos casos de violência intrafamiliar contra a criança. 
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2  A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA  

 

 

2.1 FAMÍLIA E VIOLÊNCIA 

 

 

 Para Silva (2006), a família é uma unidade dinâmica, com uma identidade que 

lhe é peculiar, constituída por seres humanos unidos por laços de sangue, de 

interesse e/ou afetividade, que se percebem como família, convivendo por um 

espaço de tempo e construindo uma história de vida. Está inserida em um 

determinado contexto físico, sóciocultural e político, influenciando e sendo por ele 

influenciado. 

Na concepção de Hockenberry e Winkelstein (2006), a família pode ser 

definida de diversas formas, principalmente porque essa definição depende da 

concepção individual de cada um e dos seus valores. Para esses autores, não existe 

uma definição universal de família. Menciona que ela pode ser considerada a 

unidade responsável pela função biológica da reprodução, de acordo com a biologia. 

Na psicologia, o desenvolvimento da personalidade e as relações interpessoais são 

os aspectos enfatizados. A capacidade produtiva e de consumo é o foco de 

interesse no campo da economia, enquanto que a sociologia compreende-a como 

instituição social, inserida em determinado momento histórico e social pelo qual é 

influenciada e também gera influência. 

Elsen (2004) afirma que a família se constitui na realidade enquanto espaço 

de produção de saúde/doença para os seus membros, sendo, por sua vez, 

permeadas por um conjunto de valores, crenças, conhecimentos e ações que guiam 

a forma pela qual a família lida com as doenças que podem surgir. Isto a conforma 

como um sistema, no qual ainda inclui o cuidado e a tomada de decisões quando as 

situações assim solicitarem, e, neste momento, a família pede auxílio àqueles que 

representam para ela a possibilidade de apoio e aos profissionais.  

Neste sentido, tem-se a família como uma unidade de cuidado, sem a qual os 

indivíduos não poderiam apresentar os mesmos resultados no processo de 

reabilitação/recuperação/cura de seus processos mórbidos. 
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É preciso reconhecer também que família é a unidade onde as crianças 

constroem os laços com os pais, sendo estes fundamentais para o seu crescimento 

e desenvolvimento. Neste espaço, a criança sente-se segura, pois é nele que ela 

está inserida desde o período pré-natal. São quase sempre acompanhadas pelas 

mesmas pessoas, quais sejam: pais, irmãos, familiares, agregados. Reconhece a si 

e aos outros. 

 Ressalta-se que a estrutura familiar assumiu novos arranjos e atores. Pode 

representar a modificação dos papéis assumidos pelos indivíduos nos diferentes 

contextos familiares, interferindo, assim, nas relações interpessoais que nelas se 

processam. Estas relações podem ser permeadas, muitas vezes, por manifestações 

de violência daqueles que detêm maior poder sobre aqueles que se encontram em 

situação inferior de autoridade, no caso: as crianças. 

Para Azevedo e Guerra (2000), o poder está inserido em todas as relações 

interpessoais e sociais, provocando, devido à sua característica redutora, a 

deterioração destes tipos de relação. Por sua vez, explicitam as desigualdades 

sociais existentes na sociedade, ratificando as formas desiguais de relacionamento, 

onde crianças, mulheres, negros, pobres, idosos, deficientes, índios e outros são 

considerados socialmente inferiores. 

Diferentemente das autoras anteriormente mencionadas, Arendt (2009), em 

seu livro Sobre a Violência, afirma que o poder possui implícito, em si mesmo, a 

noção de respeito, reconhecimento da necessidade de obediência. Por esta razão, 

considera poder e violência como opostos. Mesmo sendo inerente a qualquer 

comunidade política, aqui, no caso específico, a família, o poder depende do desejo 

de muitos para ser legítimo. Ele só é exercido quando mediado e aceito por aqueles 

que a ele se submetem, sem que haja necessidade do exercício de força física ou 

coerção psicológica para se fazer valer o desejo daquele que o detém. Neste 

sentido, a autora concebe a antítese poder e violência, pois acredita que a existência 

de um, elimina automaticamente o outro.  

Ao discutir a crise da autoridade no sistema político, Arendt (2009) menciona 

que esta é influenciada pela crise da autoridade que se manifesta em espaços pré-

políticos, como a família. Afinal, esta foi à unidade inicial onde os conceitos de 

ordem e autoridades foram inseridas como necessidades naturais e que serviram, 

através da história de todo o pensamento político, como modelo para as diversas 
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formas autoritárias de governo. O que esta autora ressalta é a crise da autoridade na 

família, considerada uma instituição pré-política, que colocam em xeque todas as 

outras formas de relação autoritárias existentes, inclusive em nível macrossocial. 

Neste sentido, Arendt (2009) afirma que a autoridade não pode ser 

confundida com violência, mesmo que a primeira exija a obediência para ser 

considerada legítima. Para esta autora, a autoridade é percebida entre aquele que 

obedece e aquele que manda devido a uma relação hierárquica reconhecida por 

ambos, que legitima a lei de mando e obediência, e que é, por sua vez, respeitada. 

Conforme Silva (2006), a violência é a manifestação de força sobre alguém, 

podendo ser física ou não, sem o consentimento deste. Significa ir além de algo que 

não poderia ou não deveria ser feito, violando assim os desejos da vítima, podendo 

ser exercida por qualquer pessoa em alguém, independentemente de sua idade. 

No caso das crianças, várias são as formas de violência e os agentes 

agressores existentes, porém, o presente estudo visa discutir a violência infligida por 

aqueles que representam, ou, pelo menos, deveriam representar a fonte de apoio e 

segurança para as mesmas: seus próprios pais. Neste sentido, contextualiza-se a 

violência praticada no espaço intrafamiliar como 

 

 

toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, 
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um 
membro da família. Pode ser cometida dentro e fora de casa, por qualquer 
integrante da família que esteja em relação de poder com a pessoa 
agredida. Inclui também as pessoas que estão exercendo a função de pai 
ou mãe, mesmo sem laços de sangue. (BRASIL, 2002b, p. 15). 
 

 

As formas mais conhecidas de violência intrafamiliar são: a violência física, a 

negligência, a violência psicológica e a violência sexual. (BRASIL 2002b). A 

violência física e a negligência são as formas com maiores números de registros, 

devido à facilidade de identificação de seus sinais durante o exame físico da criança.  

Segundo Brasil (2002b), a violência sexual 

 

 
é toda ação na qual a pessoa em relação de poder e por meio de força 
física, coerção ou intimidade psicológica, obriga uma outra ao ato sexual 
contra a sua vontade, ou que a exponha em interações sexuais que 
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propiciem sua vitimação, da qual o agressor tenta obter gratificação. 
(BRASIL, 2002b, p. 18). 

 

 

Para este mesmo autor, a violência psicológica 

 

 

é toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à 
identidade ou ao desenvolvimento da pessoa e inclui: insultos constantes, 
humilhação, desvalorização, chantagem, isolamento de amigos e familiares, 
ridicularização, rechaço, manipulação afetiva, negligência, exploração, 
ameaças e privação arbitrária da liberdade (impedimento de trabalhar, 
estudar, cuidar da aparência pessoal, gerenciar o próprio dinheiro, brincar, 
etc. (BRASIL, 2002b, p. 20). 

 

 

De acordo com Deslandes (2008, p. 09) a violência física ocorre 

 

 

quando alguém causa ou tenta causar dano por meio de força física, de 
algum tipo de arma ou instrumento que possa causar lesões internas, 
externas ou ambas. Esta é uma prática muito comum entre as famílias, 
principalmente por representar, culturalmente, um mecanismo utilizado para 
disciplinar e educar corretamente. 

 

 

Suas manifestações são variáveis, podendo passar despercebidas ou não. De 

acordo com Brasil (2002b), podem surgir tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, 

queimaduras, cortes, estrangulamento, lesões por armas ou objetos, obrigar a tomar 

medicamentos desnecessários ou inadequados, álcool, drogas ou outras 

substâncias, inclusive alimentos, tirar de casa à força, amarrar, arrastar, arrancar a 

roupa, entre outros. 

Conforme definição de Brasil (2002b), negligência é o ato ou omissão do 

responsável pela criança ou adolescente em prover as necessidades básicas para o 

seu desenvolvimento. O abandono é considerado uma forma extrema de 

negligência, e esta pode significar desde a omissão em termos de cuidado com a 

higiene e alimentação para com a criança, à não estimulação e ao não provimento 

de condições para a frequência à escola. 

Entretanto, autores como Reichenheim, Hasselmann e Moraes (1999) alertam 

para a importância de se conhecer o contexto na qual a família acusada de 
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negligência encontra-se inserida, pois, em alguns casos, esse tipo de violência 

decorre da precária condição sócioeconômica apresentada pelos pais ou 

cuidadores, podendo ser confundida como intencional. 

Mas o grande entrave da discussão da violência está no fato de a sociedade 

aceitá-la como meio disciplinador e educacional para as crianças e adolescentes, 

permitindo, aos pais ou cuidadores, a adoção da punição e do castigo físico como 

medidas capazes de promover a educação e disciplina. 

Por esta razão, torna-se um desafio discutir a problemática da violência contra 

a criança, quando, culturalmente, sua manifestação ainda é entendida como 

necessária, criando uma tênue diferença entre atitudes de disciplinamento e práticas 

violentas.  

Esta realidade representa, para a criança, uma série de consequências que 

poderão se estender, dependendo da vítima e das condições em que se manifestou 

a violência, por toda a vida. Por este motivo, acredita-se ser fundamental discutir os 

fatores que podem contribuir para o surgimento da violência, bem como as 

consequências que este sério problema pode gerar na vida da criança. 

 

 

2.2 VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR: FATORES DE RISCO E CONSEQUÊNCIAS 

 

 

  Deslandes (2008) aponta uma série de questões distintas que reforçam as 

condições predisponentes às relações familiares violentas: desemprego; condições 

de pobreza ou empobrecimento; valores culturais que justifiquem condutas violentas; 

conflitos conjugais; problemas psicológicos e afetivos; alcoolismo; falta de serviços 

básicos, como creches, escolas, habitações condizentes com as necessidades das 

pessoas que aí convivem — estes são alguns dos dados concretos no dia-a-dia de 

muitas destas famílias.  

Entretanto, não se pode dimensionar a problemática da violência intrafamiliar 

visualizando apenas as famílias de baixa renda; afinal, além do problema da 

subnotificação de casos, existe a realidade dos serviços privados de saúde, cujos 

casos são escamoteados, evitando um real dimensionamento da problemática nas 
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famílias de classes média e alta da sociedade, que se mostram, a cada dia, mais 

assustadora.  

Segundo Silva (2006), apesar da forte associação da violência contra a 

criança à pobreza, existem outros fatores que determinam e contribuem para o seu 

aparecimento, devendo ser analisados e melhor compreendidos. 

No tocante às consequências da violência física para a criança e para a 

família, não se tem ainda um real dimensionamento. Entretanto, no que se refere à 

criança, Bonavides (2005) menciona que podem surgir danos de ordem física, 

psicológica, cognitiva e social, quais sejam: apresentar sentimentos de raiva ou 

medo frente ao agressor, autoritarismo, delinquência, suicídio, parricídio/matricídio, 

dificuldade em confiar nos outros, depressão, ansiedade, transtorno de conduta, 

transtornos alimentares, a própria violência doméstica, entre outros. 

Gomes et al. (2007) defendem que a violência intrafamiliar, sendo 

socialmente aceita e legitimada como forma de disciplinamento e educação de seus 

membros, contribuiu para o surgimento do que se conceitua como violência 

intergeracional, ou seja, a reprodução do comportamento violento ainda na infância 

ou adolescência, podendo, também, tornar-se um adulto violento.  

Estas situações representam para a criança o completo desrespeito à sua 

condição de indivíduo e sujeito de direitos. Torna-se prioritário realizar-se a 

exposição das medidas de proteção aos direitos da criança e do adolescente 

existentes, visando expor ao leitor que, apesar do índice de violência contra a 

criança ser preocupante, existem, em nível mundial, esforços somados para tentar 

reverter esta situação. 

 

 

2.3 VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA: UMA PREOCUPAÇÃO MUNDIAL 

 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos 

(ABRINQ/2002), a consciência da necessidade de proteção integral à criança teve 

início na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, de 1959. Mas, foi somente em 1989, em Genebra, 

com a Convenção sobre os Direitos das Crianças, adotada pela Organização das 
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Nações Unidas (ONU), que surgiram decretos internacionais voltados para a criança 

e o adolescente que representaram avanços fundamentais quanto à proteção dos 

direitos da criança. Entretanto, somente no fim da década de 80 do século vinte é 

que as preocupações com o seu bem-estar fortalecem-se no Brasil. De acordo com 

Brasil (1989), a Constituição Federal no seu Art. 227 discorre sobre o dever de todos 

na garantia ao bem-estar biopsicossocial da criança, enfatizando a proteção da 

mesma contra qualquer tipo de violência.  

A maior conquista ocorreu em 13 de julho de 1990, pois foi sancionada a Lei 

8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que garante a proteção aos 

direitos da criança e do adolescente, à vida e à saúde, trazendo no seu Art. 5º que 

“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. (BRASIL, 

1995, p. 24).  

Além disso, nos seus artigos 13 e 18, o ECA torna obrigatória a notificação, 

ao Conselho Tutelar, de todo e qualquer caso suspeito ou confirmado de violência 

contra a criança e instituiu como dever de todos a proteção contra a violência 

voltada para a criança, o que contribuiu para o envolvimento de toda a sociedade 

frente à problemática. 

O ECA fortaleceu as políticas de enfrentamento da violência contra a criança, 

principalmente com seu artigo 88, que dispõe sobre a política de atendimento. No 

parágrafo 2º deste artigo, torna obrigatória a criação de conselhos municipais, 

estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. 

Foram instituídos, então, o CONANDA, o CEDCA, o COMDICA e o Conselho 

Tutelar, órgãos voltados à garantia dos direitos da criança. O Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança (CONANDA) foi aprovado pelo Decreto nº 5.089, de 20 de maio 

de 2004, e tem por finalidade elaborar normas gerais para a formulação e 

implementação da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, bem como acompanhar e avaliar a sua execução. 

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) que 

tem por função elaborar as normas da Política Estadual de Promoção e Garantia dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, controla as ações de execução, bem como a 

articulação dessas ações, tanto governamentais quanto não governamentais no 
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âmbito do Estado, observando o disposto nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.069 de 13 

de julho de 1990. 

O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (COMDICA) 

foi definido nos artigos 88, 214 e 260 do ECA. O Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente é um órgão de caráter deliberativo, formulador das políticas 

públicas, controlador das ações relativas à criança e ao adolescente e gestor do 

Fundo. O Conselho tem como característica definidora a paridade na sua 

composição entre o poder público e a sociedade civil organizada. Politicamente 

representa um movimento de ampliação da cidadania, ao inscrever as crianças e 

adolescentes como sujeitos no campo do direito. 

O Conselho Tutelar é órgão público não jurisdicional, que desempenha 

funções administrativas direcionadas ao cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, sem integrar o Poder Judiciário. Além disto, foi instituído pelo ECA 

como órgão local que tem a autonomia necessária para intervir nas situações de 

violência. Para isto, tem disponível o apoio de promotorias públicas, delegacias 

especializadas e varas da justiça. 

Existem também diversas organizações não-governamentais que lutam pelo 

direito de crianças e adolescentes, entre elas, pode-se citar: a Associação Brasileira 

Multiprofissional de Proteção a Infância e a Adolescência (ABRAPIA), Centro de 

Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA), Centro Regional de Atenção aos 

Maus-tratos na Infância (CRAMI), entre outras. 

Todos os avanços legais foram representativos, entretanto, não se pode cair 

na ingenuidade de acreditar que essa conquista decorre apenas do desejo da 

sociedade de garantir e assegurar os direitos da criança. Na realidade, esta 

preocupação também se tornou expressiva devido aos custos sociais e emocionais 

que se destinam ao tratamento das questões que envolvem a violência, tanto no que 

se refere à sua prevenção quanto às suas consequências. 

Neste sentido, acredita-se que é fundamental compreender como a 

enfermagem vem atuando frente a esta problemática, na perspectiva de analisar 

formas efetivas de intervenção. 
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2.4 O OLHAR DA ENFERMAGEM SOBRE A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

CONTRA A CRIANÇA 

 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, é primordial discorrer sobre o 

conhecimento que vem sendo produzido e que está voltado ao estudo da violência 

intrafamiliar contra a criança, principalmente visando conhecer a postura adotada 

pelos enfermeiros para o seu enfrentamento. 

A violência intrafamiliar é um problema que faz parte do cotidiano dos 

profissionais de saúde, pois, na maioria das vezes, é este o setor procurado pelas 

vítimas para o tratamento das consequências por ela geradas. (ALGERI, 2001). 

No entanto, os profissionais de saúde mantêm uma posição de 

desinformação, indiferença, negação, preconceito e temor frente à problemática da 

violência doméstica e suas consequências, rotulando-a, muitas vezes, como caso de 

investigações policiais, visando esquivarem-se da responsabilidade de atuação. O 

receio de que implicações legais recaiam sobre si impede a adoção de medidas que 

poderiam ajudar às vítimas. Na realidade, este tema dificilmente faz parte dos cursos 

de graduação dos profissionais, levando à realização de ações lineares e pouco 

resolutivas. (DAY et al., 2008). 

Sabe-se também que um número excessivo de situações de violência familiar 

contra a criança acaba não sendo detectado por profissionais do setor de saúde, 

pois a violência dificilmente pode ser identificada mediante abordagens 

rotineiramente empregadas em serviços de saúde, que tendem a uma perspectiva 

assistencialista baseada em práticas curativistas e rotinizadas, fundamentadas 

preferencialmente na observação de sinais e sintomas de quadros clínicos. 

(MOURA; REICHENHEIM, 2005). 

 Some-se, a isto, a gama de outros fatores que contribuem para a não 

notificação dos casos de violência intrafamiliar contra a criança, como: a falta de 

noções básicas e capacitação sobre o tema, muitas vezes negligenciadas pelos 

cursos de graduação; a dúvida de que o ato da notificação estaria representando a 

quebra do sigilo profissional; o medo de sanções legais; a resistência da própria 

família que deseja esconder o problema; e, por fim, a inexistência, ainda, de 
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Conselhos Tutelares em muitas localidades no Brasil. (GONÇALVES; FERREIRA, 

2002). 

 Deslandes (1999), ao discorrer sobre a relutância dos profissionais no que 

tange às notificações de casos de violência, afirma que a mesma se baseia em 

experiências anteriores frustradas; receio de que a criança seja retirada dos lares e 

colocada em abrigos ou instituições que poderão agravar os danos; visão de que se 

trata de um problema familiar, eximindo-se da responsabilidade de atuação frente ao 

problema; incerteza sobre a suspeita; crença de que sua atuação resume-se 

somente ao cuidado das lesões; descrença quanto às reais possibilidades de 

intervenção nos casos de violência. (DESLANDES, 1999). 

O que se percebe, também, e corrobora a atitude dos profissionais a não 

notificarem os casos de violência é que o desfecho dessas denúncias se caracteriza 

principalmente pela impunidade, ocasionada pelo descaso e ineficiência das 

autoridades públicas e pela desorganização das delegacias de polícia, provocando , 

assim, o sentimento de frustração e exposição desnecessária naqueles que 

notificam. (GOMES et al., 2007). 

Assim, o profissional de enfermagem, inserido no contexto de violência 

intrafamiliar contra a criança, deve estar habilitado para lidar com tais situações, na 

medida em que se propõe a oferecer, à mesma, uma assistência integral e de 

qualidade. 

Entretanto, o que se percebe é que os estudos voltados à violência na área 

de enfermagem, apesar de apresentarem alguns avanços nos últimos anos, ainda 

são escassos. (GRÜDTNER, 2005). Isto fortalece a assertiva de que ainda existe, 

por parte destes profissionais, despreparo para o enfrentamento da violência e 

atendimento de suas vítimas, bem como a contribuição, mesmo que indireta, para o 

agravamento deste sério problema de saúde pública. (GOMES et al., 2002).  

Indo mais além, pode-se pensar que a escassez de estudos na área pode 

representar a desvalorização da importância da violência intrafamiliar contra a 

criança e das repercussões desse problema na sua vida, da sua família e na do 

próprio agente agressor. 

 Pesquisa realizada com graduandos de enfermagem revelou que os mesmos 

apresentam percepções equivocadas sobre a violência contra a criança, afirmando a 

necessidade de aprofundamento do conhecimento sobre a temática, principalmente 
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no que concerne a como suspeitar de casos de violência, à abordagem da família e 

a como denunciar o agressor. Muitos deles mencionaram que até se depararam com 

situações de violência durante ações de assistência, sem, no entanto, intervir nas 

mesmas (GRÜDTNER, 2005). 

 Discorrendo sobre as ações dos enfermeiros numa Unidade Hospitalar frente 

à violência contra a criança, Algeri et al. (2007) mencionam que as dificuldades para 

atuação apresentadas por estes profissionais, decorrem basicamente de sua 

formação. Muitos deles desconhecem as políticas públicas existentes, não tendo a 

capacidade de identificar precocemente os casos e intervir na detecção, tratamento 

e prevenção do problema. 

 De acordo com Grüdtner et al. (2008), a situação se agrava porque o 

desconhecimento sobre o fenômeno contribui para que a percepção dos 

profissionais esteja voltada principalmente para os sinais e sintomas, doenças e 

lesões, contribuindo para que cada vez menos casos possam ser identificados, 

registrados, notificados e tratados adequadamente. 

 Sobre este assunto, Burjaili e Ribeiro (2008, p. 19) afirmam: 

 

 

É precário o conhecimento dos profissionais sobre a violência intrafamiliar 
contra crianças e adolescentes, resultando em falha no reconhecimento e 
notificação diante das situações desse contexto. [...] A necessidade de 
capacitação, acompanhamento e segurança para os profissionais é 
imperativa. 

  

 

 Mas apesar das dificuldades mencionadas, Grüdtner et al. (2008) afirmam, 

após pesquisa realizada com enfermeiras atuantes em serviços de saúde pública, 

hospitalares e em órgãos de proteção às crianças vítimas de violência intrafamiliar, 

que a assistência de enfermagem prestada às mesmas configura o reconhecimento 

dos indícios de violência doméstica, acolhimento, orientação e interação com outros 

profissionais.  

 Esse estudo revelou que, para as enfermeiras, o reconhecimento desse 

fenômeno é marcado pela invisibilidade, uma vez que se mostra de forma 

mascarada pela família e pelas vítimas, que tendem a negá-lo e inventar desculpas 

sobre o mesmo. Por este motivo, torna-se difícil sua detecção e intervenção, haja 

vista a complexidade que o envolve. 
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 No acolhimento, apesar de as enfermeiras desejarem fornecer um suporte 

emocional à criança e tentar estabelecer com a mesma um elo de confiança, 

verifica-se, segundo Grüdtner et al. (2008), uma dificuldade em sua 

operacionalização, justificada pela capacidade instalada do serviço que nem sempre 

oferece condições para acolher adequadamente as vítimas de violência. 

 A orientação volta-se tanto à vítima da violência e à família, objetivando 

estimular a superação dos danos provocados, quanto à equipe de saúde, 

estimulando a intensificação da observação da família e da criança, com o intuito de 

evitar a revitimação.  

Ainda de acordo com as mesmas autoras, é preciso que a enfermagem esteja 

integrada a outros profissionais para atuar frente às crianças vítimas de violência. 

Além disto, torna-se fundamental o acionamento de outros serviços de saúde e 

outros setores, tais como bem-estar social, judiciário e de educação. 

 Para Costa (2007), apesar de conhecerem o conceito de violência doméstica, 

os enfermeiros atuantes em Unidade Básicas de Saúde, na maioria,  afirmaram que 

não se sentiam seguros para receber e acolher crianças vítimas de violência. Além 

disso, apesar de se depararem com casos de violência, os mesmos foram poucos 

significativos, ao se levar em conta o tempo de trabalho na realidade.  

 Essa postura leva a autora a acreditar que existe, por parte dos enfermeiros, 

um olhar linear, não holístico, incapaz de perceber os inúmeros casos de violência 

que vêm se apresentando, contribuindo, desse modo, para a subnotificação e 

negligenciamento da garantia dos direitos da criança. 

 As condutas de enfermagem frente a tais situações delicadas, 

predominantemente foram a busca de parceria interdisciplinar e multiprofissional e a 

procura de todos os recursos que a rede de saúde pode disponibilizar como apoio. 

Entretanto, pouco se verificou em termos de esforços individuais e ou coletivos por 

parte dos enfermeiros e equipe de Saúde, no que concerne ao enfrentamento da 

problemática. Geralmente os profissionais voltam-se à procura de outras parcerias, 

ora para realmente buscar ajuda ora pra livrar-se do problema. (COSTA, 2007). 

        Com relação à postura do profissional enfermeiro frente à violência doméstica 

contra a criança, Costa (2007, p. 45) menciona: 
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O pressuposto de que os casos de violência não são visibilizados pela 
enfermagem vem cada vez mais se fortalecendo. As formas inadequadas 
de abordagem e identificação dos casos fazem com que, a interface da 
violência com a saúde pública se afaste ainda mais da realidade, 
distanciando também as vítimas do profissional de enfermagem, resvalando 
como de costume na negligência que sempre circunda a violência 
doméstica. 

 

 

 Além disso, a subnotificação dos casos e a falta de um atendimento integral 

pelos enfermeiros atuantes na ESF legitimam a ideia de que a atenção primária não 

visualiza, não acolhe e não maneja adequadamente os casos que chegam à UBS, 

exigindo, portanto, uma maior reflexão sobre este assunto. (COSTA, 2007). 

 Deste modo, acredita-se que estudos voltados à identificação de ações de 

promoção à saúde para a prevenção da violência física e negligência contra a 

criança no espaço intrafamiliar, torna-se urgente, principalmente por perceber, por 

parte dos enfermeiros, uma atuação permeada por dificuldades peculiares, que os 

impede de seguir adiante frente às situações de violência.  

 Além disso, se os profissionais que atuam na Atenção Primária têm 

dificuldades para enxergar a violência e trabalhar numa perspectiva de preveni-la, 

perdem a oportunidade de garantir, à criança, os seus direitos legalmente 

reconhecidos por lei. Mais que isto, estará contribuindo para que a situação de 

violência cada vez mais se agrave e se torne uma constante na esfera social, o que 

poderá gerar drásticas consequências para todos que nelas se inserem.  

 É preciso situar a importância da ESF para o enfrentamento da violência 

intrafamiliar contra a criança; para tanto, entendeu-se a necessidade de discuti-la, 

apresentando sua proposta e forma de atuação.  

  

 

2.5 A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

CONTRA A CRIANÇA 

 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de ações e serviços de saúde 

voltados à população e se constitui num sistema único por seguir a mesma doutrina 

em todo o território nacional. Tem como princípios a universalidade, a equidade e a 

integralidade. A universalidade significa o dever de garantir o direito aos serviços do 
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sistema a todas as pessoas em nível nacional; a equidade refere-se ao acesso de 

qualquer pessoa, em condições iguais, aos diferentes níveis de complexidade; e a 

integralidade vislumbra o atendimento integral ao indivíduo, contendo ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. (COSTA; CARBONE, 2004). 

 Baseado no conceito ampliado de saúde, o SUS necessita da criação de 

políticas públicas capazes de responder às demandas geradas pelo processo 

saúde/doença dos indivíduos, tendo como diretrizes fundamentais a integralidade 

das ações, a descentralização dos serviços e participação social na construção do 

sistema e dessas políticas, visando garantir o provimento de opções saudáveis à 

população. 

Nesse ínterim, a Atenção Básica, enquanto proposta operacional do SUS, 

configura, mediante a união de ações em saúde a nível individual e coletivo com 

vistas à promoção e proteção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. Por meio do trabalho em equipe, tem como 

base o exercício de ações gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, 

operando em uma área geográfica limitada com adscrição de clientela pela qual 

assume responsabilidade sanitária. (BRASIL, 2006a). 

 A Atenção Básica, constitui-se enquanto porta de entrada do sistema de 

saúde, deve ter a capacidade de resolver os problemas mais comuns que se 

manifestam no território específico da comunidade, sendo pautado nos princípios da 

universalidade, livre acesso, coordenação do cuidado, estabelecimento de vínculo e 

continuidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade, participação e 

controle social. (BRASIL, 2006a). O processo de trabalho da Atenção Básica deve 

incluir 

 

definição do território de atuação das UBS; programação e implementação 
das atividades, com a priorização de solução dos problemas de saúde mais 
frequentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à 
demanda espontânea; desenvolvimento de ações educativas que possam 
interferir no processo de saúde/doença da população e ampliar o controle 
social na defesa da qualidade de vida; desenvolvimento de ações 
focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento 
ou a manutenção de doenças e danos evitáveis; assistência básica integral 
e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de acesso ao 
apoio diagnóstico e laboratorial; implementação das diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o acolhimento; realização de primeiro 
atendimento às urgências médicas e odontológicas; participação das 
equipes no planejamento e na avaliação das ações; desenvolvimento de 
ações intersetoriais, integrando projetos sociais e setores afins, voltados 
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para a promoção da saúde e apoio a estratégias de fortalecimento da 
gestão local e do controle social. (BRASIL, 2006a, p. 18). 

  

 

A ESF visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção 

Básica, a ESF deve 

 

 

ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos 
territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam; atuar no território, 
realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 
aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde 
atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, 
mantendo sempre postura próativa frente aos problemas de saúde/doença 
da população; desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a 
programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como 
foco a família e a comunidade; buscar a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o 
desenvolvimento de parcerias e ser um espaço de construção de cidadania. 
(BRASIL, 2006a, p. 20). 

 

 

Esta estratégia se apresenta como prioridade para a reorganização dos 

serviços em estados e municípios no nível da Atenção Básica, tendo sido criada em 

1994, objetivando superar o modelo de atenção à saúde, da época, que era incapaz 

de dar respostas às demandas existentes. (MERHY; FRANCO, 2007). Deve contar 

com uma equipe mínima composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou 

técnico de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde. (BRASIL, 

2006a).  

Não é demasiado afirmar que a ESF traz, no escopo de suas intenções, o 

compromisso de impulsionar, nos espaços nos quais se insere, o desenvolvimento 

máximo das potencialidades locais no que ser refere ao favorecimento da qualidade 

de vida, bem como o desenvolvimento de uma atenção à saúde acolhedora, integral 

e contínua. Fundamenta-se na lógica da Promoção da Saúde, com vistas a garantir 

aos usuários do SUS o atendimento universal, integral e equitativo.  

A discussão acerca da Promoção da Saúde renasce como resposta à 

incapacidade do modelo de atenção à saúde centrado no biológico, individual, 

voltada para práticas curativistas, imediatistas e fragmentadas. A crescente 

necessidade de soluções para os problemas de saúde da população fez ressurgir o 
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interesse pela Promoção da Saúde como lógica paradigmática no setor. 

(CZERESNIA; FREITAS, 2003, p. 09). 

Buss (2003), ao resgatar a história da promoção da saúde, afirma que um dos 

primeiros autores que discutiram a Promoção da Saúde foi Winslow, mencionando a 

importância sobre a capacidade organizada da comunidade em alcançar a 

elaboração de políticas públicas, favoráveis às suas condições de vida, e os 

programas educativos que pudessem contribuir para a melhoria da sua saúde 

pessoal. Também enfocou o desenvolvimento da máquina social como geradora de 

ambientes capazes de potencializar padrões de vida desejáveis à manutenção da 

saúde da população.  

Ainda segundo Buss (2003), houve a contribuição de Sigerist na mesma 

discussão, o qual menciona uma atuação médica que deveria centrar-se na 

promoção da saúde, prevenção de doenças, recuperação de enfermos e 

reabilitação. Buss (2003) ainda enfatiza, no seu resgate sobre a conceituação da 

Promoção da Saúde, a contribuição de Leavell e Clark, que, ao desenvolverem o 

modelo da história natural da doença, inseriram a promoção da saúde como 

integrante de um dos níveis de prevenção por eles propostos. 

Entretanto, todas essas abordagens apresentam-se limitadas, haja vista a 

concepção ampliada de saúde na qual a promoção da saúde encontra-se pautada. 

Existem atualmente conceituações diversas para a promoção da saúde e, segundo 

Buss (2003), podem ser reunidas em dois grandes grupos.  No primeiro, ela é 

concebida enquanto prática voltada às atividades dos indivíduos, objetivando a 

mudança de comportamento dos mesmos, tendo como foco de atuação sua família 

e os seus estilos de vida, atribuindo, deste modo, a responsabilidade sobre a 

melhoria de suas condições de saúde/doença a eles próprios (BUSS, 2003). 

No segundo grupo, encontra-se a concepção de que a saúde é determinada 

pela associação de diversos determinantes que estão associados à qualidade de 

vida, e, segundo ele, envolvem 

 

 

um padrão adequado de alimentação e nutrição, e de habitação e 
saneamento; boas condições de trabalho; oportunidades de educação ao 
longo de toda a vida; ambiente físico limpo; apoio social para famílias e 
indivíduos; estilo de vida responsável; e um espectro adequado de cuidados 
de saúde. Suas atividades estariam, então, mais voltadas ao coletivo de 
indivíduos e ao ambiente, compreendido num sentido amplo, de ambiente 
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físico, social, político, econômico e cultural, através de políticas públicas e 
de condições favoráveis ao desenvolvimento da saúde (as escolhas 
saudáveis serão as mais fáceis) e do reforço (empowerment) da capacidade 
dos indivíduos e das comunidades. (BUSS, 2003. p19). 

 

 

Traz a concepção de saúde que supera a lógica unicausal, no qual saúde é 

ausência de doença. Avança na perspectiva de compreender o modo como as 

comunidades se inserem no meio social, político e econômico, determinando a sua 

capacidade de adoecer/morrer. Além disso, entende que o indivíduo, enquanto ator 

social e detentor de desejos, habilidades e conhecimentos próprios, deve se tornar 

não unicamente responsável pelos seus perfis de morbimortalidade, mas, sobretudo, 

agente social de mudanças, politicamente consciente dos seus direitos e deveres, 

no processo de construção de sua história de vida e de saúde.  

Diante do exposto, a Política Nacional de Promoção da Saúde (2006b), 

entende-a como 

 

 

um mecanismo de fortalecimento e implantação de uma política transversal, 
integrada e intersetorial, que faça dialogar as diversas áreas do setor sanitá-
rio, os outros setores do Governo, o setor privado e não governamental, e a 
sociedade, compondo redes de compromisso e corresponsabilidade quanto 
à qualidade de vida da população em que todos sejam partícipes na 
proteção e no cuidado com a vida. (BRASIL, 2006b, p. 18). 

  

 

 Define que os profissionais que integram o cotidiano da Atenção Básica 

devem pautar suas condutas pelo usuário do SUS, na perspectiva de Promoção da 

Saúde, que tem, como objetivo geral: 

 

 

Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 
relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, 
condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 
acesso a bens e serviços essenciais. (BRASIL, 2006b, p.19). 

 

 

 Traz, também, os objetivos específicos, que são: 

 

 



 

43 

Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na 
atenção básica. Ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e 
coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e 
minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, 
racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras). 
Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os 
trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os da atividades-
fim. Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo 
qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da 
saúde. Estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/con-
tributivas no âmbito das ações de promoção da saúde. Valorizar e otimizar o 
uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 
desenvolvimento das ações de promoção da saúde. Favorecer a 
preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e 
saudáveis. Contribuir para elaboração e implementação de políticas pú-
blicas integradas que visem à melhoria da qualidade de vida no planeja-
mento de espaços urbanos e rurais. Ampliar os processos de integração 
baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática; Prevenir 
fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à saúde. 
(BRASIL, 2006b, p. 19). 

 

  

É explícito que concretizar a política da Promoção da Saúde não se constitui  

em tarefa fácil, mormente por depender da articulação do desejo e disponibilidade 

de diversos atores/atrizes, setores, instâncias e cenários. Além disso, é necessário 

que ocorra a apropriação desses conceitos por aqueles que a pretendem, a fim de 

que se pense inicialmente numa aproximação dos objetivos aos quais se propõem. 

 Cabe aqui estabelecer um esclarecimento que se considera fundamental: a 

educação em saúde constitui-se enquanto instrumento que se insere no conceito de 

Promoção da Saúde, não podendo ser, em hipótese alguma, confundida com ela, 

como pode se perceber no cotidiano das práticas daqueles que se encontram nos 

serviços da Atenção Básica. 

 Enquanto estratégia de ação entende-se a educação em saúde como 

 

 

apenas uma fração das atividades técnicas voltadas para a saúde, 
prendendo-se especificamente à habilidade de organizar logicamente o 
componente educativo de programas que se desenvolvem em quatro 
diferentes ambientes: a escola, o local de trabalho, o ambiente clínico, em 
seus diferentes níveis de atuação, e a comunidade. Por constituir apenas 
uma parte de um conjunto de atividades, é óbvio tratar- se de uma 
atividade-meio. (CANDEIAS, 1997, p. 210). 
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 Ressalta-se, portanto, a educação em saúde como um meio que, associado a 

uma série de outras ações em nível individual e coletivo, pode gerar um fim 

específico, no caso, a saúde. Lembra-se que a educação em saúde que se pretende 

difere daquela cujas propostas de atuação são baseadas na transferência de 

conhecimentos à comunidade, de maneira tradicional, impositiva e modeladora de 

fazeres e saberes, desconsiderando o usuário em sua condição de sujeito 

protagonista e detentor de conhecimentos e desejos próprios. Afinal, concorda-se 

com Vasconcelos (2001, p. 123) quando ele afirma que a educação em saúde 

 

 

até a década de setenta, foi basicamente uma iniciativa das elites políticas e 
econômicas e, portanto, subordinada aos seus interesses. Voltava-se para a 
imposição de normas e comportamentos por elas considerados adequados, 
num tipo de educação que poderia ser chamada de “toca boiada”, em que 
os técnicos e a elite vão tentando conduzir a população para os caminhos 
que consideram corretos, usando, para isto, tanto o berrante (a palavra) 
como o ferrão (o medo e a ameaça). 

 

  

Concebe-se a educação em saúde na sua visão transformadora, denominada 

educação popular em saúde e deve ser efetivada mediante práticas capazes de 

gerar nos indivíduos a autonomia necessária ao processo de mudança e, de acordo 

com Brasil (2007, p. 15) 

 

 

implica atos pedagógicos que fazem com que as informações sobre a saúde 
dos grupos sociais contribuam para aumentar a visibilidade sobre sua 
inserção histórica, social e política, elevar suas enunciações e 
reivindicações, conhecer territórios de subjetivação e projetar caminhos 
inventivos, prazerosos e inclusivos. 

  

 

 Deve suscitar nos profissionais de saúde o comprometimento com as 

questões sociais, levando-os a se engajarem na luta pela melhoria da qualidade de 

vida e de saúde da população, mediante a adoção de posturas acolhedoras e de 

construção da autonomia dos sujeitos. De acordo com Vasconcelos (2001, p. 122), a 

educação popular em saúde: 
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visa participar do esforço que já fazem hoje as categorias de sujeitos 
subalternos – do índio ao operário do ABC paulista – para a organização do 
trabalho político que, passo a passo, abra caminho para a conquista de sua 
liberdade e de seus direitos. A Educação Popular é um modo de 
participação de agentes eruditos (professores, padres, cientistas sociais, 
profissionais de saúde e outros) neste trabalho político. Ela busca trabalhar 
pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no processo de 
participação popular, fomentando formas coletivas de aprendizado e 
investigação de modo a promover o crescimento da capacidade de análise 
crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estratégias de luta e 
enfrentamento.  

  

 

 Reconhece-se que o enfermeiro, como profissional atuante no cenário social 

cujas iniquidades se materializam também pelo surgimento de processos mórbidos 

específicos nas pessoas, deve compreender e atuar segundo o conceito de 

educação popular em saúde, visualizando possíveis avanços nas discussões acerca 

da formulação de políticas públicas que potencializem a capacidade vital dos 

indivíduos, favorecendo melhorias da qualidade de vida e de saúde. 

 Por entender-se que a violência intrafamiliar contra a criança é um problema 

multifatorial, necessitando da articulação de saberes e práticas multiprofissionais, 

transdisciplinares e intersetoriais, é que se acredita na educação popular em saúde 

e na política de promoção da saúde como propostas capazes de fomentar uma 

possível mudança no pensar/fazer dos diversos atores inseridos na ESF. 
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3 PERCURSO METODOLOGICO 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e 

descritiva de cunho qualitativo. A pesquisa qualitativa relaciona-se aos significados 

atribuídos pelos indivíduos às experiências por eles vividas no contexto social e a 

sua compreensão desse contexto (POPE; MAYS, 2005). 

Para Minayo (2008, p. 57), o método qualitativo 

 

 

é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 
das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações 
que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos 
e a si mesmos, sentem e pensam. 

 

 

Busca compreender as significações particulares dos fenômenos aos 

indivíduos. Considera ou, pelo menos, deve considerar opiniões divergentes de 

pessoas que fazem parte de um determinado grupo, por entender a sua importância 

no contexto do estudo desenvolvido. 

O tipo de estudo exploratório elencou o método qualitativo como o caminho 

através do qual se pode chegar a uma aproximação da compreensão do fenômeno 

ora abordado, principalmente porque ele se ocupa com um nível de realidade cuja 

quantificação não pode ou não deve satisfazer aos anseios almejados. Afinal, ele 

focaliza o universo dos significados, dos motivos, dos desejos, das crenças, dos 

valores e das atitudes. (MINAYO, 2007). 

Essa abordagem proporciona ao investigador mergulhar no universo estudado 

em direção às relações sociais e afetivas, trabalhando com as crenças e valores e 

procurando compreender e explicar a dinâmica deste processo. (MINAYO, 2008). 

 Estudos exploratórios, para Marconi e Lakatos (2009, p. 190) 
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são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos.  

 

 

 Podem ser empregados em procedimentos para obter observações empíricas 

ou análise de dados ou ambas, concomitantemente. Podem ser obtidas descrições 

qualitativas ou quantitativas do objeto estudado, na qual o pesquisador deve 

conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente 

estudado. (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

 Marconi e Lakatos (2009, p. 190) afirmam que os estudos exploratório-

descritivos combinados 

 

 

são estudos exploratórios que têm por objetivo descrever completamente 
determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso para o 
qual são realizadas análises empíricas e teóricas. [...] Dá-se precedência ao 
caráter representativo sistemático e, em consequência, os procedimentos 
de amostragem são flexíveis.  

 

 

 Elencou-se o estudo descritivo exploratório visando analisar a atuação dos 

enfermeiros da ESF frente à violência intrafamiliar contra a criança, por compreender 

que ele poderá permitir maior aproximação das pesquisadoras com a realidade 

estudada. 

   

 

3.1.1 Local do Estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido em várias USF do município de Mossoró-RN. A 

cidade é a segunda mais populosa do estado do Rio Grande do Norte, também 

considerada a capital do oeste potiguar, distando 275 quilômetros da capital Natal. 

Localiza-se na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião homônima. Limita-se 

com os municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Açu, Upanema, 



 

48 

Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna e o Estado do Ceará, abrangendo uma área 

de 2.100 km2.  

Principal cidade da Costa Branca Potiguar, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2009, possui uma população 

de aproximadamente 244.287 habitantes, o que a coloca como a vigésima maior 

cidade do Nordeste, numa região de transição entre litoral e sertão, a 36 quilômetros 

da costa. 

A cidade vive um intenso crescimento econômico e de infraestrutura 

considerada uma das cidades de médio porte brasileiras mais atraente para 

investimentos no país. O município é o maior produtor, em terra, de petróleo no país, 

como também de sal marinho. A fruticultura irrigada, voltada em grande parte para a 

exportação, também possui relevância na economia do Estado, tendo o maior 

Produto Interno Bruto (PIB) “per capita”. 

Em relação ao setor saúde, de acordo com o Deparatmento de Atenção 

Integral da Saúde do Município de Mossoró (2009), o Programa de Saúde da 

Família (PSF) teve sua implantação no ano de 1999. Atualmente, existem 61 

equipes de Saúde da Família cadastradas, sendo 48 distribuídas na zona urbana e 

13 na zona rural.  

Além disso, existem 04 equipes do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e 457 agentes comunitários de saúde (ACS) cadastrados e inseridos 

em equipes de PSF e PACS, o que garante ao município uma cobertura 

populacional/territorial de 82% e 15% respectivamente. O número de Unidades de 

Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde são 39, sendo 24 localizadas na 

zona urbana e 11 na zona rural. As Unidades Básicas de Saúde funcionam na zona 

urbana, totalizando 4 unidades. 

De uma forma geral, existem 63 instituições de saúde administradas pelo 

município, sendo 20 serviços de referência, das quais duas são específicas ao 

atendimento à criança: Ambulatório Materno Infantil e Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil.    

Para a realização do estudo, sentiu-se a necessidade de elencar Unidades de 

Saúde da Família que estivessem inseridas numa realidade onde houvesse 

notificações de violência intrafamiliar contra a criança. Neste sentido, efetivou-se 

uma visita aos Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente no município, 
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sediados na 33ª e 34ª Zonas eleitorais. A visita teve como objetivo obter informações 

sobre os casos  notificados, bem como sobre os respectivos bairros de onde 

procederam as notificações. 

Conseguiu-se obter dados apenas do Conselho Tutelar da Criança e do 

Adolescente sediado na 34ª zona eleitoral, pois, à época da visita, a 33ª zona ainda 

se encontrava em processo de consolidação dos dados, não disponibilizando, assim, 

as informações solicitadas.  

A partir das informações obtidas no Conselho Tutelar da 34ª zona eleitoral, 

elencou-se os bairros do município com maior índice de notificação de violência 

intrafamiliar contra a criança, que foram: Alto da Conceição (11%), Paredões (11%), 

Planalto 13 de Maio (11%), Nova Vida (10%), Alto de São Manoel (8%), Barrocas 

(7%), Teimosos (6%), Sumaré (4%), Ilha de Santa Luzia (4%), Costa e Silva (4%), 

Bom Jesus (3%), Alameda dos Cajueiros (3%), 30 de Setembro (3%). 

Com auxílio do Departamento de Atenção Integral do município, foram 

relacionadas as Unidades de Saúde da Família sediadas nos respectivos bairros 

onde ocorreram notificações dos casos de violência e que dão cobertura à 

população da área, com vistas a delinear a amostra do estudo. Assim, incluíram-se 

12 Unidades de Saúde da Família no estudo: Dr. Ildone Cavalcante, Maria Neide, 

Dr. Francisco Marques, Dr. José Leão, Duclécio Antônio de Medeiros, Vereador 

Layre Rosado, Antônio Camilo, Dr. Epitácio Costa de Carvalho, Dr. Aguinaldo 

Pereira, Dr. Antônio Soares Júnior, Vereador Durval Costa e Bernadete Bezerra de 

Souza Ramos. 

  

 

3.1. 2 Sujeitos da Pesquisa 

 

 

Constituíram a amostra do estudo 14 enfermeiros inseridos na ESF das 

Unidades de Saúde da Família mencionadas, de uma população total de 20 sujeitos. 

Os critérios de inclusão foram: enfermeiros com experiência mínima de um ano de 

atuação na realidade pesquisada (período mínimo estipulado, por entender-se que, 

durante esse período, o profissional pode se deparar com casos de violência); 

enfermeiros integrantes da equipe de Saúde da Família das referidas Unidades de 
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Saúde da Família e que aceitaram participar da pesquisa, bem como assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), após explicitação dos 

objetivos propostos pela pesquisadora. 

Justifica-se a escolha dessa amostra por entender-se que a análise da 

atuação de enfermeiros, frente à violência intrafamiliar contra a criança, só poderia 

ser viável em realidades onde houvesse a comprovação estatística da ocorrência 

deste fenômeno.  

É preciso salientar que na realidade investigada, além dos enfermeiros 

inseridos na equipe de Saúde da Família, havia enfermeiros que atuavam nas 

Unidades de Saúde da Família, porém, não faziam parte da equipe. De acordo com 

o Departamento de Atenção Integral da Saúde (2009), estes profissionais são 

considerados “de apoio”, na medida em que contribuem para a redução da demanda 

reprimida. Percebeu-se que esses profissionais não possuíam o mesmo vínculo com 

a comunidade assim como aqueles inseridos nas equipes de saúde da família e, por 

este motivo, decidiu-se excluí-los da amostra do estudo. 

Definiu-se, pois, como critérios de exclusão: enfermeiros que atuam fora da 

equipe de Saúde da Família, enfermeiros assumindo cargos de chefia, enfermeiros 

da equipe de Saúde da Família com menos de um ano de atuação na realidade 

estudada. Este último critério fundamenta-se no entendimento, por parte das 

autoras, de que um ano é tempo suficiente para que os profissionais possam se 

deparar com situações de violência intrafamiliar contra a criança, na realidade em 

que se encontram inseridos. 

 

 

3.1.3 Procedimentos Éticos e Legais 

 

 

Para ser desenvolvido, o estudo respeitou os preceitos éticos e legais 

previstos nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo 

seres humanos, dispostas na Resolução nº 196, de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde. 

A autorização da pesquisa se deu após encaminhamento do projeto à 

Coordenação do Departamento da Atenção Integral à Saúde, do município de 
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Mossoró-RN, mediante assinatura do termo de Autorização da Instituição para 

realização da pesquisa (ANEXO A). 

Após conclusão da elaboração do projeto, o mesmo foi encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, que concedeu aprovação, mediante 

Parecer nº 067/2009 (ANEXO B). 

 

 

3.2 PERCURSO DA COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

 

 As informações foram coletadas nos meses de agosto e setembro de 2009 

mediante fases específicas, quais sejam: 

 

1ª fase 

Antes da elaboração do projeto fez-se necessário conhecer os registros de 

casos notificados de violência intrafamiliar contra a criança no município de 

Mossoró-RN. Afinal, entendeu-se que a presente pesquisa deveria ser desenvolvida 

em realidades com casos de violência estatisticamente comprovados. Para tal, 

realizaram-se visitas aos Conselhos Tutelares locais, ambos localizados nas sedes 

da 33ª e 34ª zonas eleitorais de Mossoró. Enfatiza-se que à época da realização das 

visitas, os dados de notificação do Conselho Tutelar da 33ª zona ainda se 

encontravam em processo de consolidação, tendo sido possível, portanto, obter 

somente os dados do Conselho Tutelar da 34ª Zona Eleitoral.  

O acesso aos dados permitiu à pesquisadora selecionar as Unidades Básicas 

de Saúde que se encontravam na área de abrangência dos bairros onde casos de 

violência intrafamiliar contra a criança foram notificados, incluindo-as, deste modo, 

na amostra da pesquisa. 

2ª fase:  

Para a coleta das informações, utilizou-se um questionário semiestruturado 

contendo perguntas abertas, elaboradas pela própria pesquisadora a partir dos 

objetivos propostos pelo estudo; afinal, este instrumento permite ao informante 

responder livremente às questões, utilizando sua própria linguagem, possibilitando 
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assim, uma investigação mais profunda e precisa do fenômeno. (MARCONI, 

LAKATOS, 2009).  

Optou-se pelo questionário semiestruturado por não haver o desejo da 

pesquisadora em antecipar as respostas dos colaboradores, proporcionando assim o 

conhecimento mais específico da realidade na qual se desenvolveu a pesquisa. 

(RICHARDSON, 1989). 

O instrumento contemplou perguntas relacionadas à atuação dos enfermeiros 

da ESF frente à violência intrafamiliar contra a criança, bem como, relacionadas ao 

processo de trabalho desenvolvido pela equipe diante da problemática (APÊNDICE 

B) .  

Antes do início da coleta dos dados, o questionário foi previamente testado 

através da aplicação a um grupo com as mesmas características da população da 

pesquisa, a fim de se corrigirem falhas existentes e se evitar que o mesmo não 

pudesse atender aos objetivos propostos pelo estudo. (RICHARDSON, 1989). Vale 

ressaltar que esse teste somente foi realizado após aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

3ª Fase 

Após a realização da testagem e as reformulações necessárias ao 

questionário, estabeleceu-se contato por telefone com todos os enfermeiros 

participantes da pesquisa, objetivando identificar previamente os envelopes nos 

quais estariam armazenados os questionários que seriam fornecidos. Esse contato 

objetivou agendar os encontros da pesquisadora com cada participante para 

explicação do estudo e entrega do instrumento aos mesmos, evitando prejudicar a 

dinâmica do processo de trabalho dos sujeitos nas Unidades Básicas de Saúde. 

 De maneira geral, o primeiro contato foi positivo, onde a maioria dos 

enfermeiros concordou participar da pesquisa. Entretanto, um enfermeiro rejeitou 

sua inclusão, alegando falta de tempo para responder ao questionário, não se 

dispondo nem a conversar pessoalmente com a pesquisadora. 

Estabelecido o contato por telefone, procedeu-se aos encontros individuais 

com cada enfermeiro nas Unidades de Saúde da Família selecionadas. Estes 

encontros possibilitaram, além da explicação, por parte da pesquisadora, sobre a 

importância e necessidade da participação dos sujeitos da pesquisa, a aquisição do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido devidamente assinado. Aproveitou-se 
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para entregar os questionários, estipulando-se, em comum acordo, o prazo de 15 

dias para a devolução do instrumento devidamente preenchido. 

4ª fase 

Transcorridos os 15 dias previamente estipulados para a devolução dos 

questionários, a pesquisadora responsabilizou-se por recebê-los nas próprias 

Unidades de Saúde da Família, onde a pesquisa foi realizada. Foram distribuídos 15 

questionários, dos quais foram devolvidos 14, todos devidamente respondidos. O 

único questionário não devolvido justifica-se pelo fato de o sujeito não ter tempo 

disponível para respondê-lo, dentro do prazo acordado. 
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4 ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

 

 

A análise e a interpretação das informações foram realizadas com base no 

referencial teórico da Análise de Conteúdo, modalidade temática proposta por Bardin 

(1977), uma vez que propicia, ao investigador, aplicar um conjunto de instrumentos 

metodológicos aos discurso, para obter dos mesmos aquilo que se encontra velado, 

implícito pela mensagem. Para Bardin (1977, p. 42) a Análise de conteúdo é 

 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 
 

 

Ao lançar mão da análise de conteúdo o pesquisador nega a transparência 

dos fatos sociais, vai contra a evidência do saber subjetivo, buscando o 

conhecimento mais profundo existente no discurso. Torna-se um vigilante crítico, 

desconfiado dos perigos da compreensão espontânea. A análise de conteúdo 

proporciona ao pesquisador visualizar nas entrelinhas, enxergar o que não aparece, 

o que não está explícito. (BARDIN, 1977). 

Para Minayo (2008, p. 308), “do ponto de vista operacional, a análise de 

conteúdo parte de uma leitura de primeiro plano das falas, depoimentos e 

documentos, para atingir um nível mais profundo, ultrapassando os sentidos 

manifestos no material.” 

Esse referencial potencializou leituras e releituras exaustivas das informações 

coletadas. O processo contribuiu para o aprofundamento das autoras sobre os 

significados das respostas fornecidas pelos enfermeiros. Além disso, viabilizou a 

identificação da recorrência das questões para o agrupamento dos dados em temas 

correspondentes e, posteriormente, a transformação em eixos temáticos que 

nortearam toda a análise. Os eixos temáticos identificados foram: Concepção dos 

enfermeiros sobre sua atuação frente à violência intrafamiliar contra a criança e A 

atuação das equipes frente à violência intrafamiliar contra a criança. 
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O primeiro eixo temático apresentou a emergência de duas categorias 

temáticas: A educação em saúde como principal instrumento para o enfrentamento 

da violência intrafamiliar contra a criança e a Atuação pontual como estratégia para 

enfrentamento da violência intrafamiliar contra a criança. Emergiram do segundo 

eixo temático: O trabalho desenvolvido pela equipe de saúde da família e As 

dificuldades de atuação da Equipe de Saúde da Família. 

A análise das informações realizou-se utilizando o referencial teórico dos 

autores estudados, confrontando-as e dialogando com os mesmos. 

A seguir, explicitar-se-ão os resultados, a fim de se tentar compreender como 

se dá atuação dos enfermeiros da ESF frente à violência intrafamiliar contra a 

criança. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Objetivando explicitar a heterogeneidade dos participantes da pesquisa, 

realizar-se-á, a seguir, a caracterização dos mesmos. Os enfermeiros foram 

enumerados de 01 a 14, visando garantir seu anonimato e identificação de suas 

falas. 

Enfermeiro 1:  Tem 39 anos, casado, sexo masculino. Formado em 1992, possui 

especialização em Formação de Pessoal, com 5 anos de experiência na Estratégia 

de Saúde da Família vivenciados exatamente na Unidade Básica de Saúde em que 

trabalha atualmente. 

Enfermeiro 2:  Tem 43 anos, casado, sexo masculino. Formado em 1990, possui 

especialização em Saúde da Família, com 5 anos de experiência na Estratégia de 

Saúde da Família vivenciados exatamente na Unidade Básica de Saúde em que 

trabalha atualmente. 

Enfermeira 3:  Tem 29 anos, casada, sexo feminino. Formada em 2004, possui 

especialização em Saúde da Criança, com 4 anos e 6 meses de experiência na 

Estratégia de Saúde da Família, sendo 1 ano e 3 meses de experiência na Unidade 

Básica de Saúde em que trabalha atualmente. 

Enfermeira 4:  Tem 34 anos, casada, sexo feminino. Formada em 2001, possui 

especialização em Saúde da Família, Enfermagem do Trabalho e Educação em 

Saúde, com 8 anos de experiência na Estratégia de Saúde da Família, sendo 1 ano 

e 5 meses de experiência na Unidade Básica de Saúde em que trabalha atualmente. 

Enfermeira 5:  Tem 46 anos, casada, sexo feminino. Formada em 1992, possui 

especialização em Saúde da Família, com 9 anos de experiência na Estratégia de 

Saúde da Família, sendo 7 anos de experiência na Unidade Básica de Saúde em 

que trabalha atualmente. 

Enfermeira 6:  Tem 52 anos, casada, sexo feminino. Formada em 1992, possui 

especialização em Saúde da Família e Educação em Saúde, com 6 anos de 

experiência na Estratégia de Saúde da Família, sendo 6 anos de experiência na 

Unidade Básica de Saúde em que trabalha atualmente. 
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Enfermeira 7:  Tem 52 anos, casada, sexo feminino. Formada em 1992, possui 

especialização em Saúde da Família e Educação em Saúde, com 6 anos de 

experiência na Estratégia de Saúde da Família, sendo 6 anos de experiência na 

Unidade Básica de Saúde em que trabalha atualmente. 

Enfermeira 8:  Tem 38 anos, casada, sexo feminino. Formada em 2000, possui 

especialização em Ginecologia e Obstetrícia e em Formação Profissional na Área da 

Saúde: Enfermagem, com 5 anos de experiência na Estratégia de Saúde da Família, 

sendo 1 ano de experiência na Unidade Básica de Saúde em que trabalha 

atualmente. 

Enfermeira 9:  Tem 29 anos, casada, sexo feminino. Formada em 2002, possui 

especialização em Saúde da Família e Formação Profissional na Área da Saúde: 

Enfermagem, com 5 anos de experiência na Estratégia de Saúde da Família, sendo 

1 ano de experiência na Unidade Básica de Saúde em que trabalha atualmente. 

Enfermeira 10:  Tem 52 anos, casada, sexo feminino. Formada em 1981, possui 

especialização em Saúde da Família e Educação em Saúde, com 7 anos de 

experiência na Estratégia de Saúde da Família, sendo 7 anos de experiência na 

Unidade Básica de Saúde em que trabalha atualmente. 

Enfermeira 11: Tem 36 anos, casada, sexo feminino. Formada em 2001, possui 

especialização em Enfermagem do Trabalho, com 3 anos de experiência na 

Estratégia de Saúde da Família, sendo 3 anos de experiência na Unidade Básica de 

Saúde em que trabalha atualmente. 

 Enfermeira 12:  Tem 34 anos, casada, sexo feminino. Formada em 2000, possui 

especialização em Saúde da Família e Enfermagem Obstetrícia, com 8 anos de 

experiência na Estratégia de Saúde da Família, sendo 8 anos de experiência na 

Unidade Básica de Saúde em que trabalha atualmente. 

Enfermeira 13:  Tem 49 anos, casada, sexo feminino. Formada em 1994, possui 

especialização em Saúde da Família e Formação Profissional da Área da Saúde, 

com 10 anos de experiência na Estratégia de Saúde da Família, sendo 5 anos de 

experiência na Unidade Básica de Saúde em que trabalha atualmente. 

Enfermeira 14:  Tem 44 anos, casada, sexo feminino. Formada em 1985, possui 

especialização em Saúde Pública e Formação Profissional na Área da Saúde: 

Enfermagem, com 6 anos de experiência na Estratégia de Saúde da Família, sendo 

3 anos de experiência na Unidade Básica de Saúde em que trabalha atualmente. 
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5.1 CONCEPÇÕES DOS ENFERMEIROS SOBRE SUA ATUAÇÃO FRENTE À 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A CRIANÇA  

 

 

Entende-se que para analisar a atuação dos enfermeiros da ESF frente à 

violência intrafamiliar contra a criança, torna-se necessário compreender a 

concepção dos mesmos sobre sua atuação, por acreditar-se que a mesma norteia 

sua prática profissional no cotidiano.  

 Duas categorias emergiram desse eixo norteador: A educação em saúde 

como principal instrumento para o enfrentamento da violência intrafamiliar contra a 

criança e a Atuação pontual como estratégia para enfrentamento da violência 

intrafamiliar contra a criança. 

A seguir, discutir-se-á sobre cada categoria específica, utilizando-se, para tal, 

o diálogo com os autores que embasaram o presente estudo. 

 

 

5.1.1 A educação em saúde como principal instrument o para o enfrentamento 

da violência intrafamiliar 

 

 

 O depoimento dos enfermeiros mostra a ideia de que a violência intrafamiliar, 

para ser enfrentada, necessita da efetivação de ações educativas com as famílias e 

a comunidade. As informações abaixo explicitam bem isto: 

 

 

A atuação da equipe deve ser através de palestras nos grupos de 
adolescentes, escolas, grupos de idosos e hiperdia, oficinas com grupos 
Pró-jovem, palestras na sala de espera, atendimento individual, visita 
domiciliar, apoio psicológico, orientações (Enfermeiro1).  
 
 
A equipe deve desenvolver ações educativas nas creches, escolas, igrejas 
(grupos de crianças) e nas microáreas. Poderia também existir/aumentar as 
propagandas (tanto em rádios, tv) que tratassem de violência intrafamiliar 
contra a criança (Enfermeira 12). 
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 Fica claro que na opinião dos enfermeiros a atuação da equipe deve centrar-

se, prioritariamente, no desenvolvimento de ações educativas. Interessante destacar 

nas afirmações de ambos que essas ações devem ser realizadas em diferentes 

grupos da comunidade, englobando crianças, adolescentes, idosos, homens e 

mulheres (quando mencionam sala de espera, atendimento individual, igrejas e 

ações em microáreas). No entanto, eles compreendem os procedimentos de ações 

educativas como o misto do fazer tradicional, já que citam palestras, oficinas e 

propagandas, sem pontuar com alguma ênfase o fazer que leve em consideração o 

sujeito do processo ensino/aprendizagem, bem como, o envolvimento de outros 

segmentos sociais, na busca para a resolução do problema. 

 Essa ferramenta de atuação dos profissionais do SUS, especificamente 

daqueles inseridos na ESF deve ser desenvolvida numa perspectiva dialógica, 

capaz de gerar a emancipação, a participação e a criação dos sujeitos, 

transformando-os em atores protagonistas, no que concerne ao processo de 

condução da sua história de saúde e doença; afinal, concorda-se com Pedrosa 

(2007, p. 13) quando afirma: 

 

 

Critica-se a concepção positivista, na qual a educação em saúde é vista de 
forma reducionista, cujas práticas são consideradas impositivas, prescritivas 
de comportamentos “ideais” desvinculados da realidade e distantes dos 
sujeitos sociais, tornados objetos passivos de intervenções, na maioria das 
vezes, preconceituosas, coercitivas e punitivas. 

  

 

 Defende-se a educação popular em saúde enquanto prática capaz de gerar a 

participação ativa da comunidade, que protagoniza a discussão e a problematização 

da sua realidade, proporcionando informação e educação sanitária, aperfeiçoando 

as atitudes indispensáveis à vida. (PEDROSA, 2007). 

 De acordo com Vasconcelos (2007, p. 21), a educação popular em saúde 

 

 

busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no 
processo de participação popular, fomentando formas coletivas de 
aprendizado e investigação de modo a promover o crescimento da 
capacidade de análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das 
estratégias de luta e enfrentamento. É uma estratégia de construção da 
participação popular no redirecionamento da vida social [...] Enfatiza não o 
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processo de transmissão de conhecimento, mas a ampliação dos espaços 
de interação cultural e negociação entre os diversos atores envolvidos em 
determinado problema social para a construção compartilhada de 
conhecimento e da organização política necessários à sua superação. 

 

 

Tratando-se da violência intrafamiliar contra a criança, o discurso e a prática 

devem seguir essa lógica. Apesar de se ter a consciência da complexidade do 

problema e da necessidade de amplas medidas de intervenção, não se pode negar 

o fato de que a educação popular em saúde é uma das ferramentas primordiais para 

os profissionais que visam atuar com esta problemática. 

Ela pode permitir o espaço onde pais, professores, alunos, profissionais, 

gestores, líderes de associações e outros estabeleçam uma relação dialógica em 

que as questões inerentes à violência possam ser discutidas. Além disto, partindo de 

pontos de vistas diversificados, podem-se identificar ou reconhecer problemas não 

vistos até o presente momento. Significa também um espaço onde sugestões e 

soluções possam ser pensadas e pactuadas, visando eliminar a violência do 

cotidiano das comunidades, com a diferença de que essas medidas foram pensadas 

no coletivo, e não determinadas por Comissões ou Secretarias que desconhecem a 

realidade social na qual o fenômeno da violência se manifesta. 

Corroborando isso, Vasconcelos (2007) afirma que essa atividade deve 

superar o fosso cultural entre os serviços de saúde, as organizações 

nãogovernamentais, o saber sanitário e as entidades representativas dos 

movimentos sociais. Deve atuar a partir de problemas locais de saúde, discutindo-os 

juntos com os sujeitos sociais inseridos na realidade, visando entender, sistematizar 

e difundir a lógica, o conhecimento e os princípios da subjetividade dos mesmos, a 

fim de superar os conflitos de interesses.  

 Portanto, diante das repostas dos enfermeiros desta pesquisa, cabe aqui um 

questionamento: A educação em saúde mencionada pelos enfermeiros vai ao 

encontro da proposta de promoção da saúde tão veiculada atualmente? Observa-se, 

na leitura e releitura das informações, que, apesar de mencionarem a educação em 

saúde como método eleito para a atuação frente à violência contra a criança, esta é 

uma medida que se efetiva, de acordo com o que foi informado, ou pelo menos deve 

ser efetivada, somente quando a vítima de violência chega aos serviços de saúde. 

Ver os textos que se seguem: 
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Identificando  casos e denunciando  aos órgãos competentes, realizando 
trabalhos educativos sobre direitos e deveres do cidadão (Enfermeira 11). 
 
 
Identificar o problema, trabalhar a família como um todo, ação educativa 
com grupos, abordando o tema, notificar o conselho tutelar, se necessário 
(Enfermeira 14).  
 

 

 Estes achados retratam aquilo mencionado por Moura e Reichenheim (2005), 

no que se refere à assistência prestada às vítimas de violência pelo setor saúde. 

Para estes autores, a atuação do setor se dá, preponderantemente, às vítimas mais 

graves, e mesmo reconhecendo necessidade deste tipo de intervenção, acredita-se 

que a mesma se constitui como uma abordagem linear e fragmentada. É necessário, 

pois, repensar a postura dos profissionais inseridos na atenção primária, limitada, na 

maioria dos casos, ao acompanhamento das vítimas da violência e de suas famílias. 

 De acordo com os mesmos autores, o serviço de assistência primária deve 

ser capaz de efetuar ações que previnam a ocorrência de tais eventos, como a 

identificação de famílias em risco, objetivando, deste modo, evitar que os corolários 

trazidos pela violência deixem de representar sequelas graves para a vida das 

pessoas por elas vitimadas. 

 No entanto, concorda-se com Deslandes (1999, p. 82) quando a mesma 

afirma: 

 

 

Discutir a prevenção da violência não é tão simples assim, contudo, é uma 
contribuição "vital" (e não uma força de expressão) que o setor Saúde pode 
realizar. Se, por um lado, a prevenção não é só um conjunto de práticas, 
mas elemento do próprio ideário que sustenta o campo da Saúde Pública, 
por outro, o modelo de prevenção para o problema da violência demanda 
novas práticas, articulações e aprendizados. 

 

 

Como profissionais atuantes no setor, o que fazer para contribuir para a 

minimização e por que não dizer eliminação da violência contra a criança, se a 

atuação dos profissionais para seu enfrentamento é predominantemente individual, 

pontual e limitada? 

 É imprescindível reconhecer o avanço da concepção dos participantes deste 

estudo, afinal, os mesmos reconhecem a necessidade de desenvolverem medidas 
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de intervenção e sentem-se, na realidade, sujeitos partícipes do processo. Esta 

concepção se contrapõe ao que Day et al. (2008, p. 19) menciona sobre a postura 

dos profissionais de saúde: 

 

 

Os profissionais de saúde mantêm uma posição de desinformação, 
indiferença, negação, preconceito e temor com respeito ao problema da 
violência doméstica e as suas consequências, assim como na detecção e 
prevenção de situações potencialmente perigosas. 

 

 

Entretanto, salienta-se que sempre se pode ir além, principalmente no que 

concerne à problemática da violência, que é multicausal e multifacetada, por isso, 

todas as medidas possíveis e cabíveis capazes de dizimá-la devem ser pensadas.  

É explícito que, mesmo tendo a educação em saúde como estratégia primeira 

para lidar com as situações de violência, não existe a concepção de que esse tipo 

de ação deve ser trabalhado no cotidiano da comunidade. Na realidade e como foi 

possível perceber, para os enfermeiros essa medida deve ser tomada no momento 

de situações agudas, logo, quando a violência já se manifestou. 

Além de a educação em saúde ter sido citada como prática prioritária no 

enfrentamento da violência intrafamiliar contra a criança, observou-se que alguns 

enfermeiros mencionam a necessidade do apoio de outros setores para solução da 

problemática, como se percebe nos discursos a seguir: 

 

 

Deve atuar de forma positiva, na tentativa de orientar e tentar reduzir/evitar 
a violência contra a criança. Deve ser realizado um trabalho interdisciplinar 
na tentativa de intervir através de atividades educativas que busquem 
orientar a comunidade quanto aos direitos da criança como o direito à vida, 
à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade (Enfermeiro 2). 
 
 
De forma integrada, buscando parcerias intersetoriais, trabalhando 
educação (continuada), digo, em saúde de forma a reduzir a violência 
contra a criança, ter maior apoio dos aparelhos do estado responsáveis pela 
questão (Enfermeira 3).  

 

  

Estes achados corroboram a opinião de Deslandes (2008), no que se refere 

ao manejo das situações de famílias cujos pais cometeram violência contra a 
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criança. Para esta autora, a atuação deve se interinstitucional, na qual uma rede 

integrada de vários equipamentos sociais esteja articulada para atuar com a 

complexidade da violência. A integração entre Estado, sociedade civil e comunidade 

são fundamentais no que tange à atuação junto a estas famílias. 

 Não se pode negar que a violência, por se tratar de um problema gerado por 

uma diversidade de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, exigem, 

daqueles que se dedicam ao seu enfrentamento, o reconhecimento dos limites que a 

intervenção de um único profissional ou setor é capaz de fornecer. 

 Identificou-se também, nas informações obtidas, a crença, por parte dos 

enfermeiros, no encaminhamento dos casos notificados aos órgãos específicos de 

atuação como uma das ações a serem desenvolvidas para o manejo das situações 

de violência contra a criança: 

 

 

Através de orientações e encaminhamentos a órgãos competentes – como 
também através de mecanismos de melhoria da qualidade da educação e 
da vida (Enfermeira 5) 
 
Tratar do assunto violência intrafamiliar é bastante delicado, principalmente 
no que tange à postura da Equipe de Saúde da Família que deveria ser de 
educadora, orientando e também acionando as autoridades competentes. 
(Enfermeira 9) . 
 
Identificando casos e denunciando aos órgãos competentes, realizando 
trabalhos educativos sobre direitos e deveres do cidadão (Enfermeira 11).  

 

 

 Para Costa (2007), este tipo de conduta pode representar duas situações 

diferenciadas: A primeira refere-se ao fato de que o enfermeiro, sozinho, não se 

sente capaz de dar conta dos problemas trazidos pela violência, pois, tem 

necessidade de se articular com outros profissionais a fim de promover uma 

assistência mais complexa, conforme exige a situação. A segunda representa 

justamente o desejo de “livrar-se do problema”, direcionando-o a outros órgãos e/ou 

setores, evitando, assim, um maior envolvimento profissional e/ou pessoal. 

 Indo mais além, pode-se pensar que os enfermeiros se sentem 

despreparados para conduzir as situações em que crianças são vítimas de violência. 

Grüdtner (2005), ao analisar a forma como as enfermeiras lidam com essa 



 

64 

problemática, identificou a necessidade de capacitação sobre o tema, dado o 

despreparo mencionado pelas mesmas, para conduzir tais situações. 

 

 

5.1.2 Atuação pontual como estratégia para enfrenta mento da violência 

intrafamiliar contra a criança  

 

 

 Na concepção de alguns enfermeiros, a atuação da equipe de Saúde da 

Família no enfrentamento da violência intrafamiliar contra a criança deve ocorrer 

quando casos forem denunciados pela comunidade, por familiares e até mesmo pela 

própria vítima, ou quando membros da equipe identificam o evento, como se 

percebe a seguir: 

 

 

A equipe deve atuar identificando o problema, devemos conversar com as 
famílias e caso a violência esteja acontecendo, devemos encaminhar o 
problema para o conselho tutelar e ficar visitando essa família 
constantemente e dando apoio psicológico (Enfermeira 8). 
 
 
A equipe deve investigar diretamente com a família, através das visitas 
domiciliares, dialogar com a família e pedir apoio ao serviço social e do 
conselho tutelar (Enfermeira 12).  
 
 
A equipe deve atuar na visita domiciliar, intervenção direta com pais ou 
responsáveis e dependendo do caso procurar o conselho tutelar 
(Enfermeira 13).  
 

 

 Estas respostas demonstram que os enfermeiros acreditam que devem atuar 

quando a situação de violência já se manifestou, quando, de alguma forma, o 

problema foi evidenciado. Não foi possível identificar uma preocupação contínua 

com a possibilidade da violência junto às famílias de risco. Esta é uma situação 

preocupante, visto que, após a manifestação da violência, as consequências 

possíveis geradas por esse evento, além de serem dificilmente mensuradas, podem 

repercutir para toda a vida da criança. 

 Além disto, se contrapõe à proposta da ESF, que traz no cerne das suas 

ações o paradigma norteador da Promoção da Saúde. Tem como objetivo reorientar 
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o modelo de saúde tradicional, mecanicista e individualizado, cujas propostas de 

intervenção priorizam a atuação pontual e fragmentada. 

 Os enfermeiros explicitam que sua atenção deve se voltar às famílias cujas 

crianças sofreram violência, procurando dar maior atenção, principalmente através 

das visitas domiciliares, mediante o diálogo e trabalho conjunto com outros 

profissionais. Este achado corrobora a afirmação de Deslandes (2008) de que não 

se deve perceber essas famílias dicotomicamente, separadas enquanto vítimas e 

agressores. Ela afirma que a atenção deve ser integral a toda a família, inclusive ao 

agente agressor. 

 Alguns enfermeiros avançam mencionando que se deve direcionar o caso a 

outros órgãos, atuar continuamente junto às famílias e trabalhar em outros espaços, 

mediante atividades educativas. A enfermeira 5 consegue ir além na sua concepção, 

ao afirmar que o problema da violência pode estar ligado à qualidade de vida dos 

indivíduos e trabalhar visando à sua melhoria é um caminho a ser pensado: 

  

 

A equipe deve prestar uma assistência de forma contínua, através de visitas 
domiciliares, dando uma maior ênfase às VD dos ACS, que estão presentes 
no dia-a-dia da família; como também, com os outros profissionais 
envolvidos na ESF, promovendo ações voltadas a essas famílias que se 
encontram em risco (Enfermeira 4).  
 
 
A equipe deve identificar o problema, trabalhar a família como um todo, 
ação educativa com grupos, abordando o tema, notificar o conselho tutelar, 
se necessário (Enfermeira 14). 
 
 
A equipe deve atuar identificando casos e denunciando aos órgãos 
competentes, realizando trabalhos educativos sobre direitos e deveres do 
cidadão (Enfermeira 11).  
 
 
A equipe deve atuar através de orientações e encaminhamentos a órgãos 
competentes – como também através de mecanismos de melhoria da 
qualidade da educação e da vida (Enfermeira 5).  

  

 

 Como afirma Brasil (1997, p. 07) “a interação com os diversos níveis do 

sistema de saúde é alvo indispensável e imprescindível, assim como a integração da 

saúde com demais setores envolvidos na prevenção e assistência à infância e 

adolescência”. Este é um aspecto importante, pois é pertinente a discussão onde a 
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atuação frente à violência intrafamiliar engloba mecanismos de ação que vão além 

das medidas paliativas. Na realidade, o setor saúde sozinho, não pode dar conta da 

complexidade que envolve este problema. Não se pode prescindir de uma 

abordagem integral, intersetorial, interdisciplinar e multiprofissional, na qual todos os 

indivíduos sociais tornem-se sujeitos partícipes nessa busca pela redução da 

violência. 

 Apesar dos avanços mencionados, percebeu-se que alguns enfermeiros 

transparecem a necessidade de uma intervenção cautelosa, pois acreditam que 

podem estar expostos no momento da intervenção: 

 

 

Sabemos que nosso país é rico em leis, porém pobre em fazer valer essas 
leis, engessando nossas ações, vivemos então num belo faz de conta, pois 
estamos inseridos nesse contexto nos sentimos vulneráveis em virtude de 
tanto descaso e das limitações do sistema, deixamos de desenvolver o que 
é, de fato, o nosso papel (Enfermeira 9). 
 
 
Deve intervir no problema com cautela, devido aos riscos que estamos 
expostos, pois atuamos em locais que oferecem riscos e para amenizá-los 
devemos contactar com outra instâncias competentes, como por exemplo o 
conselho tutelar (Enfermeira 7). 
 
 
De uma forma indireta, para que não haja muitos empecilhos (Enfermeira 
6) 

 

  

De acordo com Gomes et al (2002), o medo de notificar e sofrer represálias 

dos agentes agressores acaba interferindo também nas medidas de intervenção. Os 

profissionais, com receio de tornarem-se vítimas da violência que pretendem evitar, 

negligenciam os casos, contribuindo, muitas vezes, para a sua perpetuação. 

Este se apresenta como um sério problema a ser discutido, afinal, sabe-se 

dos avanços legais que obrigam os profissionais a denunciarem casos de violência. 

Entretanto, deve-se reconhecer que inexistem medidas de proteção aos 

profissionais que abraçam a causa contra a violência. Neste ponto, abre-se espaço 

para um questionamento pertinente: como pensar em profissionais eticamente 

comprometidos com crianças vítimas de violência, articulando-se com todos os 

setores responsáveis para minimizar os corolários por ela gerados, quando, na 

realidade, ele próprio poderá se tornar vítima? 
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O que se pretende com isto é apontar para discussões de questões que se 

apresentam como entraves para toda e qualquer medida contra as manifestações da 

violência, a fim de tentar minimizar este sério problema social e de saúde pública. 

Afinal, profissionais inseridos na Estratégia de Saúde da Família lidam 

cotidianamente com a realidade da população, conhecem seus domicílios e seus 

problemas, podendo evidenciar situações de violência.  

Esses profissionais, por sua vez, são elementos fundamentais no 

enfrentamento do problema da violência intrafamiliar contra a criança e precisam, 

logicamente, sentir-se seguros para intervirem nessas situações. 

Neste sentido, foi possível perceber, que os enfermeiros concebem que a 

atuação contra a violência deve ser desenvolvida prioritariamente voltada à família 

vítima de violência, buscando parcerias entre profissionais e outras instituições, 

tendo a educação em saúde como instrumento a ser utilizado no processo, 

entretanto, e apesar de efetivarem medidas de intervenção junto às famílias com 

casos de violência, os enfermeiros acreditam que essa intervenção deve ser discreta 

e cautelosa, pois se vêem como sujeitos expostos a represálias do agente agressor, 

da própria violência. 

 

 

5.2 A ATUAÇÃO DAS EQUIPES FRENTE À VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA 

A CRIANÇA 

 

 

Partiu-se do objetivo de analisar a atuação dos enfermeiros diante do 

problema da violência intrafamiliar contra a criança. Foi possível perceber, ao longo 

do estudo, que suas ações não ocorrem desvinculadas às ações da equipe. Existe, 

na realidade, uma postura articuladora do enfermeiro, porém, suas ações não 

ocorrem de maneira isolada, ou seja, ela não desenvolve seu trabalho sem a 

articulação com sua equipe.  

 

 

5.2.1 O trabalho desenvolvido pela equipe de Saúde da Família 
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 As respostas fornecidas revelam que as ações de prevenção da violência 

intrafamiliar contra a criança são realizadas somente no cotidiano das equipes de 

Saúde da Família após a confirmação de casos. Isto se comprova pelo fato de que, 

dos 14 participantes da pesquisa, somente cinco afirmaram desenvolver algum tipo 

de ação voltada ao problema quando situações de violência são comprovadas.  

 Se os profissionais da ESF acreditam que somente devem atuar quando as 

situações de violência se colocam nos serviços de saúde, o achado pode apontar 

para duas justificativas distintas: A primeira é que as equipes não percebem as 

situações de violência que aparecem nas Unidades de Saúde da Família e, quanto a 

isto, Algeri e Souza (2006, p. 06) mencionam: 

 

 

Na Rede Básica de Saúde, os profissionais de enfermagem também têm 
papel fundamental no enfrentamento da violência contra crianças e 
adolescentes, visto que esse local de atuação se apresenta como propício 
para a detecção precoce desses casos. Todavia, para isso, é premente a 
necessidade de mudança nos tipos de abordagens rotineiramente 
empregadas nos serviços de saúde, que propendem para uma visão 
assistencialista baseada em práticas curativas fundamentadas, 
especialmente, na observação de sinais e sintomas de quadros clínicos.  

 

 

 Mesmo estando inseridos numa estratégia cujo objetivo é reorientar o modelo 

de atenção à saúde voltada ao individual, curativo, biológicos, os profissionais têm 

dificuldades para avançar nesta perspectiva. Por esta razão, correm o risco de não 

identificar, perceber, atentar para as situações de violência contra a criança, que 

podem surgir nos seus espaços de intervenção. 

 A segunda situação é que os profissionais conseguem perceber os casos de 

violência, porém, acabam se esquivando da responsabilidade de enfrentarem o 

problema e isto ocorre por situações diversas, tais como o sentimento de 

incapacidade para efetivar medidas de intervenção, o medo de represálias frente ao 

agente agressor, a falta de credibilidade nos equipamentos sociais de proteção aos 

direitos da criança. (COSTA, 2007).  

Com relação ao medo de intervir nas situações, informaram: 
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Palestras esporádicas em sala de espera, devido ao medo que as pessoas 
têm de serem identificadas e possam sofrer alguma ameaça ou algum tipo 
de violência (Enfermeira 10). 
 
 
Fazendo busca ativa através do ACS, fazendo visitas domiciliares nas 
famílias em questão, fazendo denúncias ao conselho tutelar, apesar de 
serem de forma rudimentar (Enfermeira 3). 

 

 

 Ainda mais importante é a constatação de que as ações somente são 

desenvolvidas quando os profissionais se deparam com situações de violência, 

como nos discursos abaixo: 

 

 

Não há ação sistemática, porém, quando identificamos esse problema na 
comunidade há um trabalho de toda equipe nesse sentido (Enfermeira 14). 
 
 
Trabalho educativo no grupo de gestantes. Gostaria de ressaltar que não 
existe uma ação exclusiva para o tema (Enfermeira 11).  
 
 
A equipe já desenvolveu palestras educativas na escola da área de 
abrangência; na área adscrita já foram detectados e casos, foi acionado o 
conselho tutelar, serviço social, bem como realizado várias visitas às casas 
das famílias no sentido de intervir e melhorar a situação familiar 
(Enfermeira 13).  
 

 

Os dados apontam para a realização de atividades educativas, entretanto, 

como se pode perceber, a enfermeira 11 ratifica que a ação não se volta 

especificamente à violência intrafamiliar contra a criança. De acordo com o relato 

dos enfermeiros, o direcionamento à temática só é feito quando casos de violência 

são realmente detectados.  

Esta é uma situação que se revela preocupante, permitindo afirmar que o 

desenvolvimento de trabalhos voltados à prevenção da violência intrafamiliar é 

deficiente. Ainda mais grave, pode-se dizer, é a ausência do reconhecimento das 

crianças vítimas de violência que surgem ou podem surgir diante dos profissionais 

ou ainda, até pode haver o reconhecimento, porém, as medidas de intervenção, 

quando ocorrem, são pontuais, voltadas às famílias vítimas de violência e, portanto, 

limitadas. 
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No que concerne ao trabalho específico realizado pelo enfermeiro frente às 

situações de violência intrafamiliar, pode-se perceber que o mesmo assume a 

postura de coordenador das ações. É interessante ressaltar que se percebe nas 

informações, que o enfermeiro vê o seu trabalho sempre articulado à equipe. Mesmo 

adotando uma postura de liderança diante da situação de violência, suas ações não 

são centralizadoras. Ao contrário, para a maioria dos participantes da pesquisa, a 

equipe atua junto, discute, negocia a melhor forma de intervenção. 

De uma maneira geral, o enfermeiro toma conhecimento da situação, articula-

se com os demais membros da equipe, orienta os ACS, objetivando selecionar junto 

com a equipe a conduta mais apropriada para a situação. Entretanto, observa-se 

que não existe uma homogeneidade quanto à forma como os enfermeiros atuam 

frente à problemática. Os depoimentos a seguir retratam bem isto: 

 

 

Primeiro procuro me inteirar da situação para tentar uma intervenção ou até 
mesmo denúncia (Enfermeira 3).  
 
 
Os ACS são orientados quando nas microáreas se deparam com esse tipo 
de violência doméstica, para informar à assistente social e juntas sabermos 
qual a melhor forma de intervir nesses casos (Enfermeira 10).  
 
 
Reunião mensal com diversos temas (Enfermeira 11).  
 
 
Palestras educativas nas escolas da área, denúncia ao conselho tutelar, 
visitas domiciliares às famílias (Enfermeira 12).  
 
 
Reunião prévia com a equipe para se fazer a abordagem familiar 
(Enfermeira 14). 

 

 

Os achados levam a alguns questionamentos: A falta de uma organização 

sistematizada das condutas específicas de cada profissional da equipe de Saúde da 

Família, frente a situações de violência está contribuindo para que os mesmos 

negligenciem sua responsabilidade diante da questão? Além disto, por que os 

enfermeiros conotam, nas suas respostas, que devem assumir a postura de 

condutores da situação? 
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Não se pretende afirmar aqui que para o desenvolvimento de uma atuação 

contra a violência intrafamiliar deve haver fórmulas rígidas e modelos pré-

estabelecidos. A complexidade, a multicausalidade e as multifaces, características 

do problema da violência, não permitem isto. Entretanto, identificou-se que os 

profissionais são inseguros quando se deparam com situações de violência 

intrafamiliar contra a criança e essa insegurança contribui, cada vez mais, para a 

perpetuação da violência, simplesmente pela falta da adoção de medidas de 

intervenção que deem conta das necessidades apresentadas pelas vítimas. 

Segundo Martins (2007, p. 43), 

 

 

a definição da melhor estratégia a ser implementada pelas equipes ainda é 
um processo em construção, necessariamente dinâmico e com muitas 
particularidades, dependendo, sobretudo, da importância do problema, tanto 
para os profissionais, como para a comunidade. Assim, a construção de 
propostas efetivas visando tanto à prevenção, como à interrupção da 
situação existente e monitoramento de recaídas depende, dentre outras 
coisas, de um diagnóstico local acurado, de sua relevância e dos recursos 
disponíveis pelas famílias e comunidade que possam contribuir na tarefa de 
proteção à criança. 
 

 

Neste ínterim, dois participantes da pesquisa afirmaram ser a família o 

principal foco onde a atuação se concentra. Mesmo reconhecendo que a atuação da 

equipe é de acompanhamento através de visita e apoio, o fato de voltar-se somente 

à família ratifica, mais uma vez, o olhar biologicista, medicalizado, curativista 

predominante na lógica da atenção à saúde. Entretanto, três enfermeiros 

mencionaram que o trabalho deve ser destinado à comunidade, aos grupos de 

gestantes e às crianças e adolescentes da escola da área adscrita: 

 

 

Nosso olhar está mais atento para as famílias mais vulneráveis. Realizamos 
orientações individuais e coletivas dentro da família (Enfermeira 3). 
 
 
À família – VD pela ESF, notificação ao conselho tutelar se necessário 
(Enfermeira 14). 
 
À comunidade do bairro. Palestras em sala de espera (Enfermeira 10).  
 
 
Grupo de gestantes (Enfermeira 11).  
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As ações/palestras que já foram desenvolvidas o público-alvo eram crianças 
e adolescentes que frequentam a escola Municipal da área coberta pela 
equipe de PSF (Enfermeira 12).  
 

 

Observa-se certa heterogeneidade nas afirmações dos participantes, 

ratificando novamente o caráter complexo que envolve a violência. Por se tratar de 

um problema que envolvem diversos atores e cenários, necessita de amplas 

discussões por parte dos profissionais que se dedicam à sua compreensão, 

principalmente, intervenção. Entretanto, percebe-se que cada participante aponta 

um foco específico de atuação, evidenciando, assim, os limites de uma visão linear, 

a falta de capacitação e de segurança para intervenção, o que contribui para a 

legitimação de uma prática centralizadora e, muitas vezes, limitada.  

Para as vítimas da violência, esta configura uma realidade que merece maior 

atenção. Grüdtner (2005, p. 17) afirma que 

 

 

o desconhecimento da complexidade do fenômeno representa riscos 
adicionais para as vítimas, razão pela qual o atendimento não pode ser 
solitário. Ele requer a articulação dos profissionais de vários setores, a fim 
de que a atuação seja sintonizada, visando apreender o fenômeno na sua 
totalidade, o que significa o tratamento da vítima, o acompanhamento de 
sua família, assim como a responsabilização do agressor. 

 

 

Salienta-se que o agente agressor também necessita de ajuda. Pensar ações 

que lhe garantam isso é primordial. Não se deve atuar apenas culpabilizando-o, 

submetendo-o às sanções legais. É preciso analisar a sua conduta, a sua postura, 

compreender as razões que o levaram a se tornar um sujeito violento. É preciso, 

sobretudo, investigar o momento em que ele se tornou agressor e os motivos que o 

levaram a agir dessa forma. Não se pode desconsiderar o fato de que sua violência 

pode estar sendo reproduzida; afinal, ele pode ter sofrido ou ainda sofrer situações 

de violência. 

Além disso, Grüdtner (2005) coloca que a ESF, por favorecer o estreitamento 

das relações entre profissionais e as famílias, constitui cenário privilegiado para que 

medidas de intervenção, prioritariamente as de caráter preventivo, possam ser 

pensadas. 
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Foi possível entender que a atuação dos enfermeiros se dá no momento em 

que a violência já se manifestou. O desenvolvimento de ações que visem a 

prevenção de tais eventos, somente ocorre no período em que situações de 

violência foram detectadas na comunidade, como se percebe nas respostas que se 

seguem: 

 

 

Atuamos nos momentos em que somos acionados e cientes de casos na 
nossa área. Participando de visitas e orientações nas famílias, participando 
do planejamento das ações, encorajando a equipe a enfrentar o problema e 
até mesmo fazendo a denúncia e até a detecção de casos (Enfermeira 3). 
 
 
Em comunicação com os agentes comunitários de saúde procuro me 
informar se os mesmos presenciam na visita domiciliar este tipo de 
violência. Oriento para agirem com prudência e discrição, e logo de 
imediato, comunicar o fato comprovado à assistente social para juntos 
chegarmos a um consenso sobre ações orientativas e informativas (leis, 
direitos da criança etc) (Enfermeira 10).  
 
 
No momento da orientação (Enfermeira 11).  
 
 
No momentos da realização das palestras educativas nas escolas da área, 
denúncia ao conselho tutelar, visitas domiciliares às famílias (Enfermeira 
12). 
 
 
Se dá desde a identificação do problema; na reunião multiprofissional, antes 
da abordagem familiar; não há ação específica, já que trabalhamos em 
equipe, no mesmo momento (Enfermeira 14). 

 

 

Neste sentido, as informações mostram que as ações dos enfermeiros 

englobam planejamento de ações, orientações aos agentes comunitários de saúde, 

realização de orientações e visitas domiciliares às famílias, articulação com os 

demais membros da equipe, realização de palestras educativas. Pode-se perceber, 

novamente, que o enfermeiro adota uma postura de coordenador das ações a serem 

desenvolvidas. O enfermeiro representa, portanto, a peça principal no que se refere 

ao direcionamento do atendimento que a criança, vítima de violência, recebe na 

atenção básica. 

No tocante aos profissionais que participam das ações desenvolvidas, os 

enfermeiros informam que o trabalho sempre ocorre em equipe. Aspecto importante 
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a ser mencionado é que em quase todas as respostas pode-se identificar a presença 

do assistente social: 

 

 

Enfermeiro, técnicos de enfermagem, Assistente Social, médica, ACS e 
dentista (Enfermeira 3). 
 
 
ACS, enfermeiro, Assistente Social, técnico de enfermagem e o médico 
(Enfermeira 10). 
 
 
Médico dentista, ACD, enfermeiro, técnico de enfermagem (Enfermeira 11). 
 
 
Enfermeira, ACS e a assistente social (bem atuante!) (Enfermeira 12).  
 
 
Médico, enfermeiro, assistente social e ACS da área de atuação 
(Enfermeira 14). 

  

 

Mesmo não fazendo parte da equipe de Saúde da Família, a assistente social 

é envolvida no momento em que situações de violência podem surgir. Isso 

representa um olhar mais crítico para a situação, uma vez que cada profissional, 

detentor de suas habilidades e competências específicas poderão aglutinar seus 

saberes e ampliar a capacidade de intervenção dentro da equipe. 

O ACS representa um sujeito muito atuante no que tange ao enfrentamento 

da violência intrafamiliar contra a criança, sua atuação, de acordo com os 

enfermeiros, consiste: 

 

 

Busca de casos e detecção de casos nas VD. Orientações e denúncias aos 
órgãos competentes (Enfermeira 3).  
 
 
Dá-se através da mobilização da comunidade realizada pelo ACS que é o 
principal elo de ligação entre a equipe e usuários, dizendo sua opinião sobre 
cada caso (Enfermeira 10).  
 
 
Participa das ações, identifica os casos (Enfermeira 11). 
 
 
Geralmente o ACS, é a primeira pessoa a identificar o problema e trazer 
para a enfermeira, assim como o ACS também investigar não só na família 
mas também com os vizinhos para ter certeza do problema (Enfermeira 
12). 
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Visita domiciliar, identificação do problema, comunicação à UBS (ESF). 
Acompanhamento com a equipe de saúde da família e acompanhamento do 
caso (Enfermeira 14).  

   

 

Contata-se que a identificação de casos é feita, em sua maioria, pelo ACS, 

corroborando os estudos de Costa (2007). Este achado pode se justificar pelo fato 

de ser este profissional alguém da própria comunidade, que conhece as famílias, 

que tem na rotina de trabalho o direito de visitá-las e percebê-las no espaço privado. 

Essa condição permite ao ACS, adentrar na intimidade das pessoas, que o 

consideram, na maioria das vezes, um membro em que podem confidenciar seus 

medos, suas angústias, seus desejos e seus problemas. 

 Aspecto importante a ser considerado na atuação da equipe de Saúde da 

Família, frente à violência intrafamiliar contra a criança diz respeito às ações do 

médico. Entretanto, através dos relatos abaixo, percebe-se que existe certa 

disparidade de condutas por parte deste profissional nas equipes: 

 

 

Detectar casos, orientações, encaminhamentos (Enfermeira 3).  
 
 
Participa ativamente das ações de acordo com o cronograma agendado 
(Enfermeira 10).  
 
 
Participa das ações educativas e planejamento das ações (Enfermeira 11). 
 
 
O médico não participa das ações (Enfermeira 12). 
 
 
Abordagem familiar, identificação de traumatismos ou outros e orientação e 
tratamento se necessário ou encaminhamento a outros órgãos (Enfermeira 
14). 

 

 

As informações relatam condutas diferenciadas por parte dos médicos em 

cada equipe. Esse profissional atua ora detectando casos, ora participando de ações 

educativas, ora realizando a abordagem familiar e o tratamento clínico das 

lesões/patologias provocadas pelos atos violentos. 

Pode-se perceber também, na resposta da enfermeira 14 que na sua equipe o 

médico não participa das ações. Situações como essas corroboram a postura 
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adotada por esses profissionais, que priorizam ações curativistas, de atendimento 

clínico e ambulatorial. No caso da violência contra a criança, esses profissionais 

provavelmente serão capazes de perceber as lesões físicas, desconsiderando todas 

as questões sociais que envolvem a problemática. 

A seguir, discutir-se-á sobre as dificuldades existentes para a intervenção 

frente à criança vítima de violência, a fim de tentar construir propostas de 

intervenção capazes de minimizar tais eventos, bem como as sequelas e danos por 

eles gerados. 

 

 

5.2.2 Dificuldades da equipe de Saúde da Família pa ra a atuação frente à 

violência  

 

 

Tendo feito os comentários anteriores, procede-se, agora, à análise dos 

achados que permitiram categorizar todas as respostas como dificuldades existentes 

para a atuação frente à violência intrafamiliar contra a criança e, neste sentido, 

obteve-se como produto: 

 

 

Temos projeto para iniciar as ações, faltava local para as reuniões, material 
didático e capacitação dos profissionais. Mais conhecimento sobre o 
assunto (Enfermeiro 1).  
 
 
Local para reunir as crianças, material para fazer dinâmicas, material 
didático. Treinamento dos profissionais, incentivo por parte dos gestores, 
como brindes, lanche, tinta, cartolina, lápis etc (Enfermeira 3).  
 
 
Trabalhar inicialmente os profissionais integrantes da ESF mostrando-lhes 
seu papel e importância na atuação junto ao núcleo familiar e seus 
problemas, dentre eles a violência contra a criança, a mulher, ao idoso, o 
uso de drogas, etc (Enfermeira 2). 
 
 
Qualificar os profissionais envolvidos na ESF, para que tenham uma maior 
sensibilidade diante da violência quanto à criança, detectando assim, o mais 
precoce possível, para saber agir ao se deparar com a situação, dando os 
encaminhamentos necessários. Estabelecer parcerias entre ESF, conselhos 
tutelares e promotorias; trabalhos educativos com pais de alunos, nas 
escolas de abrangência de cada área adscrita, firmando um elo entre saúde 
e educação (Enfermeira 4).  
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Qualificação das equipes para melhor enfrentamento do problema, estimular 
o diálogo entre equipe e suas famílias, orientação e educação de forma 
continuada, conscientização da importância do papel do ACS frente a esta 
problemática (Enfermeira 9).  
 
 
Sugiro que haja uma elaboração de um programa e treinamento dos 
profissionais do PSF e setores que trabalham com crianças (Enfermeira 
11). 
 
 
Capacitação da equipe de SF, programar conjunto a outros profissionais 
ação educativa a grupos familiares da área de atuação (Enfermeira 14).  

 

 

 A falta de capacitação dos profissionais para trabalharem frente à violência 

intrafamiliar contra a criança é perceptível e foi apontada como uma das maiores 

dificuldades. Este achado corrobora os estudos de vários autores. Algeri et al., 

(2007, p. 59) afirmam que 

 

 

muitos enfermeiros desconhecem as políticas públicas implantadas no país, 
não identificam precocemente situações de violência e sentem-se 
impotentes para atuar de forma efetiva na detecção, tratamento e 
prevenção da violência intrafamiliar contra a criança. 

 

 

Para esta autora, essa incapacidade reflete as deficiências existentes nos 

cursos de graduação, que, na maioria, abordam o tema de maneira superficial, 

muitas vezes de maneira transversal, sendo incapaz de gerar nos discentes a 

segurança e a postura necessárias à intervenção nas situações de violência: 

 

 

Muitos profissionais, no caso os de Enfermagem, durante toda a sua 
trajetória acadêmica tiveram pouquíssimo ou quase nenhum contato com a 
violência doméstica contra crianças e adolescentes, principalmente nos 
bancos acadêmicos e nos estágios ambulatoriais e hospitalares. Nesse 
sentido, as instituições devem oferecer suporte para que os profissionais 
possam adquirir conhecimentos sobre a mesma e oferecer contribuições 
para confrontá-la (ALGERI et al., 2007, p. 116).  
 

 

 Essa assertiva fortalece a dificuldade existente para a intervenção, uma vez 

que, sem experiência para intervir em situações de violência intrafamiliar contra a 

criança, o profissional se sentirá inseguro. Além disso, apesar de compreender-se 
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que a complexidade deste problema exigirá medidas de intervenções específicas 

para cada caso, acredita-se na importância da elaboração de protocolos com 

normas e rotinas para direcionar a atuação profissional.  

 Nesse sentido, Moura e Reichenheim (2005, p. 1130) afirmam: 

 

 

O interesse em avaliar e conhecer as questões que envolvem a violência 
familiar e sua repercussão na saúde da criança requereria um estímulo 
ainda na etapa de formação e treinamento profissional, o que significa a 
inclusão de questões sociais e demográficas na grade curricular da 
formação na área da saúde. 

  

 

 Para isso, acredita-se na importância de estabelecer/manter a articulação 

ensino/serviços, haja vista a possibilidade de aproximar o graduando com a 

realidade de atuação, viabilizando a possibilidade do mesmo lidar com situações de 

violência intrafamiliar contra a criança e, assim, intervir na problemática. Além disso, 

é fundamental a necessidade de promover discussões entre gestores, universidades 

e profissionais de saúde, a fim de que sejam incluídas, nas grades curriculares, 

temáticas voltadas à violência. Isto proporcionará ao graduando, a formação 

específica que o problema exige. 

 Entretanto, Algeri e Souza (2006, p. 05) mencionam que essa mudança 

curricular possui uma resistência própria quando 

 

 

reafirma-se a carência que os mesmos têm em sua formação acadêmica em 
contemplar o problema da violência nas disciplinas que abrangem a criança, 
o adolescente e a família. Um dos grandes motivos para a falta dessa 
abordagem na academia deve-se ao fato de que a violência 
doméstica/intrafamiliar é um problema/condição de saúde que não 
compreende conceitos fisiopatológicos, não constando explicitamente no 
Código Internacional de Doenças - CID-10. A inserção curricular do assunto 
prepararia o enfermeiro para o diagnóstico desse grave problema de saúde 
coletiva, apresentando-se, assim, como fator relevante na intervenção 
precoce dos cuidados e prevenção desse fenômeno. Além disso, 
capacitaria os enfermeiros a enfrentarem o fenômeno da violência com 
'outros olhos', adotando uma abordagem holística, não focando seu cuidado 
exclusivamente nas conseqüências físicas provocadas pelo ato violento 
contra a criança ou o adolescente. 

  

 



 

79 

 Outra dificuldade mencionada se reporta à crença de que a família, como 

instituição responsável pela educação e criação dos filhos, encontra-se 

perfeitamente capacitada para fornecer-lhe atenção, carinho, amor e respeito. 

Entretanto, estatísticas mostram que é na família onde o maior número de eventos 

violentos pode acontecer. Um dos entraves está no fato de a própria família não 

reconhecer que está sendo violenta e isso tem repercutido negativamente na vida 

das crianças e dos adultos. (ALGERI et al., 2007). 

 O mito da família perfeita suscita nos profissionais o receio do envolvimento e 

questionamento sobre a possibilidade da ocorrência de violência, na medida em que 

pode provocar constrangimentos para essa família ou para o agente agressor, como 

se pode ver através da resposta do enfermeiro: 

 

 

Acredito que ainda exista entre os profissionais o estigma da não 
intervenção do núcleo familiar. Entre alguns profissionais não há interesse 
com a vida social da família, como se não estivesse no contexto de sua 
atividade profissional, outros não sabem como direcionar as ações de 
intervenção (Enfermeiro 2).  

 

 

 É preciso, deste modo, que os enfermeiros atuem junto à família, 

cotidianamente, nas diversas atividades por eles realizadas, mostrando sobre a 

importância de reconhecer a criança como um sujeito em desenvolvimento e de 

direitos. Deve-se possibilitar a compreensão dos pais sobre as fases da infância e 

sobre a desobediência, que faz parte do processo de afirmação da personalidade da 

criança e que não é preciso utilizar a força para discipliná-la. Deve-se pensar em 

novas formas de educar as crianças, em que o castigo físico seja eliminado das 

relações, e que o carinho, o respeito e o diálogo, se sobreponham à violência. 

 Também foi possível identificar, na informação de um dos participantes, que o 

não desenvolvimento das ações se dá pela falta de um profissional apto a trabalhar 

com as crianças vítimas de violência: 

 

 

Acho, que por falta de um profissional na equipe da ESF e este profissional, 
na minha opinião seria a Assistente Social ou Psicólogo, impedindo o 
desenvolvimento dessas ações contra a violência intrafamiliar. Se nas 
equipes da estratégia de saúde da família, tivesse um profissional mais apto 
a lidar com esse problema (Enfermeira 6).  
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 Essa enfermeira sugere uma assistente social ou um psicólogo como 

profissionais capazes de dar conta da problemática e evidencia, com sua opinião, 

aquilo que Peixoto (2007, p. 96) encontrou em seu estudo sobre a atuação dos 

profissionais de nível superior, frente à violência 

 

 

não é vista relação profissional com a violência. Aparece nas falas uma 
relativa preocupação com o tema em certas áreas, como a pediatria e a 
psicologia, que co-existe com a preocupação da manutenção do anonimato 
e do silêncio, isto é, identificam, mas sem levar adiante determinadas 
situações. “A gente não tá ligado nisso não, até mesmo para tomar uma 
atitude de denunciar, a gente tá passando por cima e não vendo” (SUP 5, 
44 ,FEM). Assim, não se investiga a rede de causalidade e de associação 
de alguns sintomas como consequência da violência, fato que é relatado 
como falta de envolvimento / vínculo com a pessoa.  

 

  

 Ainda existem profissionais inseridos na atenção básica com a concepção de 

que não é sua responsabilidade trabalhar na perspectiva de 

prevenir/identificar/minimizar a violência infligida contra a criança no seio familiar, 

motivo que pode ser utilizado como justificativa para a falta de elaboração de 

medidas de prevenção e controle desses eventos, numa perspectiva de promoção 

da saúde. 

 A efetividade das respostas por parte dos órgãos de proteção aos direitos da 

criança e do adolescente é reivindicada pelos profissionais, como medida para uma 

atuação efetiva no enfrentamento da violência intrafamiliar contra a criança: 

 

 

Boa vontade por parte do poder público, cumprimento das leis e ações que 
façam valer os direitos da criança, essas ações só serão possíveis no 
momento em que houver mais atitude e menos burocracia e lentidão do 
sistema. Como foi dito anteriormente, o interesse deve partir 
predominantemente dos poderes públicos, desenvolvendo políticas públicas 
voltadas para uma melhor qualidade de vida familiar, onde seja 
contemplada ações de educação, saúde, emprego e renda (Enfermeira 9).  
 
 
O que ainda esperamos são ações complementares executadas por 
especialistas profissionais como psicólogos, juízes, promotores da vara da 
infância etc, que ajudem a abolir as ocorrências (Enfermeira 10).  
 
 
Que alguns órgãos competentes como: promotoria, CONDICA e demais 
responsáveis promovam cursos, palestras e esclarecimentos a todos os 
profissionais de saúde e que haja intersetorialidade com GES e UBS, para 
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que as enfermeiras possam ter mais segurança na intervenção evitando 
exposição do profissional e ameaças por parte de quem cometeu a violência 
(Enfermeira 13).  
 
 
Maior conscientização acerca da violência, melhoria da organização dos 
serviços, melhores respostas pelos órgãos competentes (Enfermeira 5).  

 

 

Esse sentimento é perfeitamente compreensível, pois estudos comprovam 

que a demora no direcionamento de casos de violência estão presentes no cotidiano 

das vítimas e dos profissionais que assumem a responsabilidade de enfrentar a 

situação, como afirmam Roque e Ferriani (2002, p. 339): 

 

 

O judiciário tenta resolver ou dar conta do problema legal de forma 
reducionista, seguindo os trâmites técnicos que o problema requer. Não há 
envolvimento humano para tentar resolver, de forma mais rápida e justa, 
tanto para a criança quanto para os elementos envolvidos na violência 
contra ela. 

  

 

Além disto, some-se a impunidade existente contra o agente agressor, pois, 

na maioria das vezes, os inquéritos policiais são arquivados e dificilmente as vítimas 

da violência têm uma resposta ao seu problema. Sobre o encaminhamento de 

notificações de casos de violência, Gomes et al. (1999, p. 07) mencionam: 

 

 

O estudo realizado no retorno às delegacias aponta para o fato de que o 
encaminhamento dado aos boletins de ocorrências, em termos 
macrossociais, é tão violento quanto os atos que geraram estes boletins, na 
medida em que o desfecho das denúncias se caracteriza, principalmente, 
pela impunidade. Entre os inúmeros fatores que contribuem para que isso 
seja observado, ressaltam-se o descaso e a ineficiência das autoridades 
públicas e a desorganização das delegacias de polícia. 

 

 

Essa constatação remete uma preocupação: como os profissionais que 

trabalham diretamente com a criança terão o compromisso de notificar situações de 

violência quando a grande maioria dos agressores identificados acaba ficando 

impune? Compreende-se que o objetivo da notificação não é somente punir o 

agente agressor, porém, entende-se que talvez se as sanções legais fossem rígidas 
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e efetivas, os profissionais se dispusessem a identificar e notificar mais casos, na 

certeza de que eles teriam o direcionamento necessário.  

A impunidade dos agressores também contribui para que o medo e o temor 

apareçam nas respostas dos enfermeiros, no tocante ao enfrentamento contra a 

violência intrafamiliar à criança, como é perceptível nos discursos que se seguem: 

 

 

Pelo receio que os profissionais têm de se envolverem diretamente com 
questões que podem lhes trazerem alguma consequência, já que 
geralmente, estamos em áreas de risco (Enfermeira 7).  
 
Medo dos profissionais, não existe programa específico que exija 
efetividade nas ações (Enfermeira 11).  
 
Que as enfermeiras possam ter mais segurança na intervenção evitando 
exposição do profissional e ameaças por parte de quem cometeu a violência 
(Enfermeira 13).  
 
Deve agir com cautela, procurando pegar todas as informações cabíveis, 
para saber como proceder. Devido ao medo de intervir nesses casos para 
não se expor ao perigo de perseguição ou agressões (Enfermeira 10).  

 

  

Fica claro que o medo e a insegurança permeiam o cotidiano dos 

profissionais e são determinantes no que tange à postura por eles adotada ao se 

depararem com situações em que crianças foram vitimadas pela violência 

intrafamiliar. Grüdtner (2005) menciona que, nesses casos, a severidade do dano é 

proporcional à complexidade da resolução do problema, principalmente quando há 

dificuldades para se comprovar o evento, o violador é capaz de transmitir a imagem 

de um caráter inquestionável às autoridades, que acabam acreditando em sua 

inocência. Essa postura resulta na desconsideração do trabalho dos profissionais de 

saúde, levando-os, consequentemente, a se sentirem cada vez mais desmotivados a 

encarar o problema. A mesma autora ainda reforça: 

  

 

A impunidade do agressor não só pode perpetuar a submissão da vítima ao 
fenômeno, como também constitui risco para muitas outras em potencial. 
Ela concorre ainda para anular a atuação dos profissionais comprometidos 
com a causa da defesa da criança e do adolescente. (GRÜDTNER,2005, 
p.116) 
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 Não se pode atribuir somente aos profissionais de saúde a responsabilidade e 

o compromisso com as questões que envolvem a violência. Este estudo comprova 

que inúmeras questões são entraves para uma atuação efetiva no cotidiano dos 

mesmos.  

 Pode-se citar ainda, a carga de trabalho existente e a falta de sensibilização 

como problemas que se interpõem ao direcionamento das crianças vitimadas pela 

violência por parte dos profissionais da ESF. Estas dificuldades são descritas nas 

informações a seguir: 

 

 

Necessitamos de um número menor de famílias, redução da burocracia 
diária nas nossas atividades diárias. Acredito que as inúmeras atribuições e 
a burocracia que temos que dar conta nos impede (Enfermeira 3).  
 
 
Acredito que tais ações não são desenvolvidas por falta de tempo da equipe 
(muitos programas para serem desenvolvidos durante a semana) e falta de 
incentivo pela própria Gerência Executiva da Saúde. Talvez se as atividades 
nas UBS fossem diminuídas e aumentassem as ações educativas (2 
horários por semana!) (Enfermeira 12).  
 
 
Porque os enfermeiros já se responsabilizam por todas as ações das UBS 
que falta tempo para as demais, então são priorizadas as ações exigidas 
pelo M.S e GES. Seria necessário envolver toda equipe neste trabalho, 
estímulo por parte da Gerência e outros órgãos competentes devem 
divulgar, dar suporte e exigir ações voltadas para esse tema (Enfermeira 
13). 
 
 
Não há políticas públicas efetivas que atuem nessa questão. Os 
profissionais de saúde estão voltados para os programas de saúde pública, 
cumprimentos de metas pactuadas etc. Seria necessário maior 
sensibilização da equipe com essa problemática, incentivo da Gerência 
(capacitações, seminários etc) ( Enfermeira 14) . 
 

  

É interessante destacar nas informações a sobrecarga de trabalho dos 

profissionais que vai ao encontro aos estudos de Peixoto (2007), ele identifica que 

as condições de trabalho no setor da saúde obrigam os profissionais a adotarem 

uma postura violenta contra a vítima, devido à sobrecarga de trabalho, à falta de 

infraestrutura, às jornadas laborais, à demanda excessiva. O serviço é prestado de 

maneira fragmentada e reducionista, não dando conta dos anseios da vítima, 

contribuindo, deste modo, para o agravamento da sua situação. 
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 A falta de sensibilização dos profissionais resulta numa abordagem 

fragmentada, individual e curativista, onde a concepção da vítima, inserida em um 

momento histórico e social específico que apresenta seus anseios e medos acaba 

sendo deixada de lado. Esta é uma realidade que contribui para a legitimação da 

violência e de suas consequências, necessitando de uma abordagem capaz de 

superar tamanhos limites e ineficiência. Essa concepção é corroborada por Moura e 

Reichenheim (2005, p. 1131) quando afirmam: 

 

 

Esta perspectiva mais abrangente de abordagem demanda mudanças, 
tanto nas estruturas e ambientes, quanto nas rotinas de trabalho 
empregadas em serviços de atendimento primário. Para o seu pleno 
desenvolvimento, faz-se necessário um redirecionamento do olhar dos 
profissionais envolvidos, que passariam a avaliar sua clientela dentro de 
um contexto que abarque também aspectos relacionados ao bem-estar de 
toda a família. A atuação "confortável" do setor saúde que enfatiza os 
agravos em que se "conhece claramente causas e efeitos", dá lugar ao 
desafio de abordar um fenômeno com implicações em terrenos 
desconhecidos.  

  

 

Entretanto, os profissionais têm consciência de que esta responsabilidade 

deve partir da integração de forças e que a gestão tem papel fundamental nesse 

cenário; entretanto, e como foi possível perceber neste estudo, a gestão não tem 

incentivado os profissionais a trabalharem na perspectiva de promover a saúde da 

criança, objetivando prevenir a violência, e isto não é um fato isolado. Os estudos de 

Peixoto (2007) e Costa (2007) revelam situações semelhantes, onde o incentivo da 

gestão do setor saúde quase inexiste voltado para a problemática da violência 

intrafamiliar contra a criança, mormente no que se refere à capacitação, 

treinamentos, criação de programas específicos para atuação, etc. 

 Este achado necessita de um olhar acurado, visto que o relato dos próprios 

profissionais demonstra que a sobrecarga de trabalho e o excesso de serviços 

burocráticos restringem as suas ações, limitando-as, quase sempre, ao cumprimento 

das metas estabelecidas pela Secretaria de Saúde.  

 Para que ações de promoção à saúde, voltada à violência intrafamiliar contra 

a criança, sejam pensadas de maneira regular, são necessário que sejam criados, 

por parte dos gestores, programas que visem à sua efetivação, com a necessidade 

de um sistema de informação de dados. 
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 Por fim, porém, não menos importante, os enfermeiros apontam a inexistência 

da transdisciplinaridade e intersetorialidade como barreira que dificulta a atuação 

frente à violência intrafamiliar contra a criança, como se lê nas respostas que se 

seguem: 

 

 

De forma integrada, buscando parcerias intersetoriais, trabalhando 
educação (continuada), digo, em saúde de forma a reduzir a violência 
contra a criança, ter maior apoio dos aparelhos do estado responsáveis pela 
questão (Enfermeira 3).  
 
 
O que ainda esperamos são ações complementares executadas por 
especialistas profissionais como psicólogos, juízes, promotores da vara da 
infância etc, que ajudem a abolir as ocorrências. Seria necessário uma 
programação diária para conscientização das pessoas de que é uma 
exigência denunciar as violências ocorridas com crianças, para proteger 
seus direitos. Sugeria que fosse feito um trabalho nas escolas, creches, 
juntamente com o ACS e demais órgãos competentes, visando trazer 
soluções para os problemas de violência com as crianças (Enfermeira 10).  
 
 
Elaboração de programas e desenvolvimento de estratégias em conjunto 
(instersetorialidade) (Enfermeira 11).  
 
 
Qualificação dos profissionais envolvidos; estabelecer parcerias entre ESF, 
conselhos tutelares e promotorias; trabalhos educativos com pais de alunos, 
nas escolas de abrangência de cada área adscrita, firmando um elo entre 
saúde e educação (Enfermeira 4).  
 
 
Acho também que é necessário haver a união dos profissionais da ESF na 
tentativa de promover a integralidade de suas ações, elaborar planejamento 
dessas ações e avaliação contínua das mesmas na tentativa de corrigir 
possíveis falhas e realizar um trabalho mais direcionado à necessidade da 
comunidade em que atua (Enfermeira 2)  

  

 

É explícito, nas respostas fornecidas, o reconhecimento das limitações que 

cada profissional e setor têm quando o assunto é a violência. Os enfermeiros 

afirmam a necessidade de um trabalho articulado com outros setores, uma vez que 

a determinação da violência se dá por maneiras diversas e em diferentes graus. As 

informações corroboram os estudos de Costa (2007, p.29) quando ela afirma: 

 

 

A enfermagem é sim parte fundamental no acolhimento e manejo das 
situações de violência dentro dos serviços de saúde, porém, o trabalho 
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multiprofissional deve sempre ser prioritário nas intervenções, como 
também a articulação com outros serviços de saúde e redes sociais, para 
que a assistência às vitimas de violência doméstica possam sentir-se 
acolhidas dentro da atenção primária. 

  

 

Desse modo, intervenções que se colocam somente quando as vítimas 

aparecem nas Unidades Básicas de Saúde da Família têm-se apresentado limitadas 

no seu poder de resolução. Mais limitadas ainda serão medidas desenvolvidas 

individualmente por profissionais ou setores atuando sozinhos. A concepção da 

violência não aceita este tipo de atuação, pois não lhe responde positivamente, 

sendo necessário ir além e, quanto a isto, Deslandes (1999, p. 82) afirma: 

 

 

A violência não se restringe enquanto um campo da Saúde, ao contrário, é 
um problema que demanda a atuação interdisciplinar e dos vários setores 
da sociedade civil e das organizações governamentais. E este é o segundo 
grande desafio que a violência constitui para o setor Saúde: a demanda por 
articulação interna e com outros setores. 

 

 

 Além disso, Deslandes (2008) ainda acrescenta: 

 

 

Outro aspecto importante é a atuação de uma equipe que conjugue a 
experiência de vários profissionais ligados a diferentes áreas. A equipe 
multiprofissional — com psicólogos, médicos, assistentes sociais, entre 
outros —, favorece uma atenção mais completa aos distintos problemas e 
necessidades envolvidos na questão da violência doméstica. 

  

 

Neste sentido, pode-se perceber que os profissionais atuantes na ESF 

compreendem que sozinhos não têm condições de resolver o problema da violência. 

Eles entendem que a colaboração de setores da educação, serviço social, poder 

executivo, legislativo, judiciário, enfim de toda a sociedade civil é fundamental 

quando o objetivo é eliminar a violência da vida da criança, principalmente quando 

este é um problema que se manifesta na família, espaço em que o amor, o carinho, 

o respeito e a compreensão deveriam prevalecer no cuidado da criança. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Foi possível observar, pela concepção dos enfermeiros, que a atuação deve-

se voltar, preponderantemente, ao desenvolvimento de ações educativas com os 

diversos grupos da comunidade. Entretanto, o discurso dos mesmos não evidencia 

avanços no que se refere a uma prática pedagógica onde os sujeitos sejam 

autônomos, capazes de questionar e pensar as ações necessárias ao 

desenvolvimento de seu processo saúde/doença.  Ainda se concebe a ação 

educativa no seu modelo tradicional, pautada na lógica verticalizada, onde os 

profissionais são detentores do conhecimento e os usuários são agentes passivos e 

receptores. 

 Entretanto, e apesar de reconhecerem a importância das ações educativas e 

desenvolvê-las no enfrentamento da violência intrafamiliar contra a criança, ainda 

existem enfermeiros que acreditam que essas ações somente devem ser 

desenvolvidas nas situações em que as crianças já foram vitimadas pela violência, 

em detrimento das ações de prevenção dos eventos. 

 Compreendem também que a atuação frente à problemática deve envolver o 

encaminhamento das crianças vítimas de violência para outros órgãos de proteção 

aos direitos da infância e adolescência. Essa atitude pode justificar-se pelas 

dificuldades em lidar com o problema ou com o objetivo de contribuir para uma 

intervenção intersetorial e multiprofissional, garantindo à criança o atendimento 

integral a que tem direito.  

No primeiro caso, o direcionamento pode justificar-se pela insegurança em 

intervir nas situações de violência, pela descrença nos órgãos de proteção à criança, 

pelo medo de represálias; e, no segundo caso, pela compreensão que os 

enfermeiros têm da necessidade de se tomarem de medidas de intervenção 

articuladas com outros profissionais e setores, reconhecendo suas limitações e as 

do serviço de saúde enquanto prática individualizada. 

 Identificou-se também que os enfermeiros acreditam na intervenção de 

caráter paliativo, ou seja, quando as situações de violência já ocorreram. Neste 

sentido, pensam que devem incluir o cuidado da família como cerne da questão, 

envolvendo prioritariamente o desenvolvimento de ações educativas, visitas 
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domiciliares, identificação e notificação de casos, com direcionamento do problema 

a outros órgãos. 

 É explícita, portanto, a lógica do modelo biomédico vigente permeando a 

compreensão dos enfermeiros sobre a atuação da ESF frente à criança vítima de 

violência intrafamiliar. Para os participantes do estudo, a educação em saúde é 

instrumento principal para o enfrentamento do problema, mas ainda é realizada na 

sua perspectiva tradicional e, quando casos são notificados, ou seja, o cuidado deve 

ser pautado em ações imediatistas, paliativas, fragmentadas. 

Não existe uma preocupação contínua com a possibilidade da ocorrência de 

violência intrafamiliar contra a criança. Apesar do desejo de intervir, os enfermeiros 

desenvolvem ações incapazes de prevenir os eventos violentos manifestos na vida 

das vítimas, o que representa o maior risco de comprometimento da sua integridade 

bio-psico-social.  

Identificou-se ainda, no trabalho dos enfermeiros, a falta de medidas de 

prevenção contra a violência intrafamiliar sendo desenvolvidas no cotidiano das 

equipes de Saúde da Família. Dos 14 participantes, nove afirmaram inexistir ações 

voltadas a esta problemática, enquanto cinco mencionaram o desenvolvimento de 

algumas ações, porém, quando estas são realizadas, decorrem de eventos violentos 

após a notificação, seja esta efetivada pelos membros da equipe, da comunidade, 

ou da própria família na qual o fenômeno aconteceu. 

Ratifica-se a necessidade de transformação dessa realidade, pois leva a 

pensar que os profissionais não conseguem intervir de maneira efetiva nas situações 

de violência intrafamiliar contra a criança e isto pode contribuir, indiretamente, para o 

agravamento do problema.  

Além disto, se a ESF norteia-se pelo paradigma da promoção da saúde e traz 

no cerne de suas ações a lógica da transformação do modelo biomédico 

centralizador, pode-se concluir que as equipes, sozinhas, não conseguem dar conta 

da proposta na qual se inserem, principalmente pelo conceito ampliado de saúde 

com a qual trabalha. 

 Evidenciou-se, portanto, que o trabalho desenvolvido na ESF ocorre em 

equipe, tendo o enfermeiro como o profissional que assume a responsabilidade da 

coordenação das ações diante das situações de violência intrafamiliar contra a 

criança. Ele procura inteirar-se da situação, articula-se com os demais membros da 
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equipe, orienta os ACS, objetivando selecionar junto à equipe a conduta mais 

apropriada para cada caso.  

Além disto, o ACS é apontado como o profissional que mais identifica os 

casos de violência. Não existe consenso nas informações quanto à participação do 

médico nas ações e este atua identificando casos, avaliando clinicamente a vítima, 

participando das ações educativas elaboradas. A assistente social é apontada pelos 

enfermeiros como o membro que, mesmo não fazendo parte da ESF, desenvolve 

uma atuação imprescindível quando a problemática é evidenciada no serviço. 

 A falta de capacitação foi descrita como o maior problema no que concerne às 

dificuldades para atuação dos enfermeiros. Além disto, mencionam que ainda existe 

receio de intervir nas situações, visto que se sentem vulneráveis ao agente agressor, 

bem como desprotegidos pelo poder público, que exige dos mesmos a identificação 

e intervenção nos casos. Há enfermeiros que julgam a necessidade de um 

profissional específico na equipe para trabalhar com os casos de crianças vítimas de 

violência, denotando, assim, que não é responsabilidade de todos os integrantes da 

equipe intervir.  

 A falta de sensibilização foi apontada como uma das dificuldades para o 

desenvolvimento de medidas de prevenção. Os enfermeiros mencionaram que os 

gestores poderiam desenvolver capacitações e treinamentos voltados à temática, 

bem como prover as equipes com recursos materiais e humanos que ajudem as 

equipes no desenvolvimento de ações educativas específicas no enfrentamento à 

violência intrafamiliar contra a criança. 

 Além disto, relataram que a sobrecarga de trabalho e o excesso de serviços 

burocráticos absorvidos pelos enfermeiros na ESF impedem que estes profissionais 

se articulem com a equipe na tentativa de elaborar ações que possam contribuir à 

promoção da saúde da criança. Mencionam que o demasiado número de famílias é 

também um aspecto que deve ser reavaliado, na medida em que sobrecarregam os 

profissionais da referida estratégia, inibindo sua atuação para a prevenção da 

violência intrafamiliar contra a criança. 

 Por fim, os enfermeiros evidenciam que inexiste o desenvolvimento de um 

trabalho integral com as crianças, ratificando que a interdisciplinaridade, 

intersetorialidade e a integralidade são diretrizes que não se materializam no 

cotidiano de suas ações. Sua falta, de acordo com os participantes do estudo, 



 

90 

também contribui para dificultar uma atuação efetiva diante das situações de 

violência, ao passo que balizam a conduta dos profissionais a uma postura individual 

e fragmentada frente à criança vítima de violência intrafamiliar. 

 Ante o exposto, pode-se afirmar a fragilidade da atuação no contexto da ESF, 

por parte dos profissionais que nela se inserem, no que tange à violência 

intrafamiliar contra a criança.  

 Não se pretende afirmar com veemência que isto ocorre por negligência ou 

irresponsabilidade dos atores que fazem parte da realidade, mas é preciso 

reconhecer que, apesar de a ESF ter contribuído para a melhoria dos indicadores de 

saúde no Brasil, ainda apresenta uma série de limitações no que concerne à 

direcionalidade do cuidado. Ainda existe, por parte dos profissionais que nela se 

inserem, a concepção de uma forma de atuação permeada pelo modelo biomédico, 

na qual as ações prioritárias destinam-se a curar/reabilitar o corpo doente, em 

detrimento da prevenção de agravos e da promoção da saúde. 

 Mas esta realidade necessita da aglutinação de amplos esforços dos quais a 

sociedade civil não pode e não deve se esquivar. Afinal, não se pode pensar que os 

problemas de saúde da população serão resolvidos somente pelos profissionais que 

se encontram no setor. Fazer esta ratificação seria uma insensatez, até mesmo pela 

concepção ampliada de saúde que norteia as práticas atuais. 

 Por esta razão, a violência intrafamiliar contra a criança, questão social e 

problema de saúde pública, necessita, da mesma forma, da união de olhares 

diversos, da somatória de atuações que devem partir de todos os segmentos 

sociais, não somente do setor saúde. 

 Acredita-se que a gênese multifatorial e complexa desse problema exige a 

articulação de saberes e práticas capazes de gerar a conscientização da 

necessidade de mudanças, tanto em nível individual, quanto coletivo. E estas 

mudanças devem manifestar-se em todos os cenários sociais, tendo na família o 

cerne de todas as atenções. 

 Destarte, é imprescindível a ideia de que mesmo a família não sendo a única 

passível de modificação e atuação, se constitui como a esfera em que medidas de 

intervenção eficazes poderão ser desenvolvidas. Mas salienta-se que essas 

medidas devem assumir um caráter preventivo, de promoção à saúde e defesa da 

vida plena. 
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 Além disso, os profissionais atuantes na referida estratégia precisam ser 

subsidiados na perspectiva de conseguir programar sua atuação de maneira eficaz. 

É preciso reconhecer que o enfermeiro, enquanto profissional detentor de amplos 

saberes e habilidades, assumiu um papel importante na referida estratégia, ao passo 

em que é apontado como coordenador e articulador das ações. 

 Por essa razão, é preciso repensar novas formas de potencializar o seu 

trabalho, minimizando o serviço burocrático e o excesso de atividades, a fim de que 

este profissional avance na sua capacidade de atuação, superando a postura que 

legitima o modelo biomédico de saúde predominante nas ações. 

Acredita-se, assim como os enfermeiros deste estudo, que a educação em 

saúde é o caminho através do qual estas ações possam materializar-se. Essa 

prática deve superar a postura positivista, cuja visão reducionista e impositiva 

prescreve comportamentos ideais para os sujeitos sociais, sem nenhuma articulação 

com a sua vivência, submetendo-os a medidas de intervenção preconceituosas, 

coercitivas e punitivas (BRASIL, 2007). 

O que se pretende é o avanço nessa proposta, cujas ações sejam capazes de 

mobilizar os sujeitos sociais a autonomias individuais e coletivas, potencializando-os 

à luta pelos seus direitos, ampliando o conceito de cidadania que visem à mudança 

na sua vida cotidiana. 

Não se pretende afirmar que é missão única e exclusiva do setor saúde, 

especificamente dos profissionais inseridos na ESF assumir a responsabilidade 

perante a criança vitimada pela violência intrafamiliar. No entanto, como este 

problema reflete na dinâmica dos serviços do setor, torna-se mister alavancar as 

discussões que apontem para medidas de intervenção compatíveis com a realidade 

dessas crianças. 

 O que se espera com este estudo é sensibilizar todos os segmentos da 

sociedade, sobretudo os profissionais e gestores do setor saúde, sobre a 

necessidade da incorporação dessa proposta a fim de suscitar as atitudes 

necessárias para sua consolidação. Deste modo, pensou-se em algumas sugestões, 

com vistas a contribuir para que a atuação frente à violência intrafamiliar contra a 

criança consiga avançar na forma como é realizada:  

Sugestão aos gestores: 
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• Realizar eventos para sensibilização de toda a sociedade civil, tais como 

encontros, seminários, simpósios, desenvolvidos em nível local. Os eventos devem 

discutir propostas de ações intersetoriais e multidisciplinares voltadas à criança 

vítima de violência intrafamiliar. Se possível, que esses eventos possam ser 

realizados no mínimo, duas vezes ao ano, objetivando planejamento e avaliação de 

ações implantadas no município. 

• Estabelecer parcerias com universidades e cursos técnicos: articulação 

ensino e serviço (preferencialmente serviços específicos para o enfrentamento da 

violência intrafamiliar contra a criança).  

Essa articulação permitirá ao aluno que trabalhará com crianças (professores, 

médicos, assistentes sociais, enfermeiros, auxiliares/técnicos de enfermagem, 

dentistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, advogados, agentes 

comunitários de saúde etc) ainda no período da formação, a aproximação com 

situações de violência contra a criança. A experiência, no período da formação, 

permitirá ao mesmo exercitar, na prática, formas de atuação que poderão ser 

demandadas em sua vida profissional. Além disso, a universidade pode se 

comprometer em realizar os cursos de capacitação e educação permanente, 

voltados à temática em questão.   

• Criação de uma Rede Integrada e Articulada de Serviços para o 

enfrentamento da violência contra a criança.  

Esta rede deverá ser composta por representantes dos diversos segmentos 

sociais: universidades, escolas, atenção básica, serviços de urgência e emergência, 

acessoria jurídica, serviço social, conselho tutelar, legislativo, executivo, judiciário 

etc. O objetivo é elaborar um fluxograma para as vítimas da violência, que possa 

definir os tipos de atuação e direcionamento para a resolução de casos. Além disso, 

a existência de uma equipe multidisciplinar que possa coordenar as ações 

necessárias à prevenção/resolução de casos de violência contra a criança é 

fundamental. Adverte-se que essa rede seja um referencial para as vítimas de 

violência, entretanto, as ações direcionadas às vítimas devem ser pensadas de 

acordo com a realidade na qual essa vítima está inserida e devem incluir a atuação 

dos profissionais e sujeitos inseridos nessa realidade. A rede deverá ter profissionais 

com atribuições específicas, e a obrigatoriedade de acompanhar os casos de 
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violência e as ações de prevenção que vêm sendo desenvolvidas no município e em 

todas as instâncias envolvidas. 

• Promover cursos de capacitação e atualização profissionais, destinados a 

todos os profissionais que atuam com crianças, incluindo o tema violência, bem 

como temas inerentes a este problema. 

A capacitação tem como objetivo subsidiar os profissionais da educação, 

saúde, judiciário, legislativo, serviço social e todos os outros envolvidos, com 

conhecimentos e informações sobre a violência, sua manifestação, suas causa, 

consequências etc. Entende-se que o aprimoramento do conhecimento sobre a 

temática da violência permitirá aos profissionais que lidam com a mesma sentirem-

se seguros para o seu enfrentamento. 

• Estabelecer parcerias com a mídia, para divulgação da existência e gravidade 

do problema em questão, bem como para a divulgação dos eventos desenvolvidos 

na área. 

Compreende-se que a mídia é peça fundamental no processo, pois sua 

colaboração permitirá maior engajamento da comunidade e sensibilização em 

relação ao problema. É preciso reconhecer a mídia como elemento fundamental no 

enfrentamento da violência e, portanto, deve priorizar a veiculação de informações 

para a prevenção, em detrimento das situações de violência já manifestas, que ela 

costuma veicular. Precisa-se do seu poder de informação, a fim de gerar na 

comunidade a capacidade de sensibilização, discussão e conscientização sobre a 

violência. 

• Avaliar as necessidades dos Conselhos Tutelares locais e, quando 

necessário, providenciar infraestrutura adequada, recursos humanos, capacitação e 

atualização profissionais. 

Muitas vezes, os Conselhos Tutelares enfrentam problemas de infraestrutura 

e recursos humanos e isto pode impedir o desenvolvimento de medidas de 

intervenção mais significativas no cotidiano da população. Por esta razão, 

instrumentalizá-los também é importante.  

• Analisar o número de famílias distribuídas para as equipes de Saúde da 

Família no município. 

Esta sugestão baseia-se nas informações de alguns participantes do estudo, 

que afirmaram sobrecarga de trabalho decorrente de um número excessivo de 
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famílias sob a responsabilidade da equipe. Reavaliar o mapeamento das famílias 

poderá contribuir para a sua redução em algumas áreas, proporcionando à equipe, 

mais tempo para desenvolver atividades de caráter educativo/preventivo, em 

detrimento das de caráter clínico. 

• Capacitar nas escolas os profissionais que trabalham com crianças sobre o 

tema da violência, para a identificação dos casos e intervenção, tanto em nível 

paliativo, quanto preventivo.  

Deve-se estimular a equipe responsável a elaborar protocolos de ação diante 

da identificação de crianças vítimas de violência intrafamiliar. Além disso, determinar 

profissional para responsabilizar-se, na rede integrada de atuação frente à violência, 

pelo acompanhamento dos casos identificados, promovendo articulação entre 

escola, família, equipe de saúde e outros. O desenvolvimento de ações de caráter 

educativo por parte dos educadores, bem como de identificação de crianças 

vulneráveis às situações de violência na escola são ações importantes para o 

enfrentamento do problema. 

• Favorecer a elaboração de protocolos de ação, construídas coletivamente 

pelos profissionais e setores específicos que trabalham/lidam com crianças; 

Estes protocolos devem fornecer as orientações e medidas necessárias a 

serem tomadas diante de casos notificados de violência intrafamiliar contra a 

criança. O protocolo deve dispor, claramente, sobre as competências específicas 

dos profissionais e setores, objetivando tentar delinear um fluxograma a ser seguido 

em tais situações. Ratifica-se que não se pode, nas situações de violência, pré-

estabelecer condutas fechadas para cada caso; afinal, compreende-se a 

complexidade que envolve as situações específicas. Entretanto, acredita-se que a 

existência de um protocolo de ação pode contribuir para uma direcionalidade do 

cuidado, permitindo, aos profissionais, maior segurança no momento de intervenção. 

 

 

Sugestões às equipes de Saúde da Família: 

• Trabalhar articuladamente com todas as instituições possíveis na sua área de 

adscrição: mídia, delegacias da infância e adolescência, escola, igrejas, unidades 

hospitalares, grupos, associações, tentando construir uma cultura não violenta. 
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• Realizar, nas atividades educativas, roda de conversas com abordagem da 

temática sobre a violência, procurando identificar a compreensão da comunidade 

sobre a temática, abordando as questões inerentes ao castigo físico, compreendido 

culturalmente como normal. É importante ressaltar o diálogo na resolução dos 

problemas familiares e discutir sobre a real eficácia da violência física como medida 

educativa e disciplinar.  

• Monitorar famílias em situações de risco social, bem como as necessidades 

por elas apresentadas. Elaborar medidas de intervenção intersetorial para a 

melhoria de sua qualidade de vida, procurando inseri-las nos programas de beneficio 

social quando possível e tornando mais frequentes as visitas domiciliares às 

mesmas por toda a equipe; 

• Promover a Educação Permanente em Saúde, com o objetivo de propiciar, 

aos profissionais, momentos de aprofundamento e atualização de conhecimentos 

pré-existentes sobre a violência e os diversos temas inerentes à mesma. Além disso, 

sugere-se, também, que se aprofunde a discussão da Educação Popular em Saúde 

juntamente com os profissionais, a fim de que os mesmos avancem na prática 

educativa que vêm desenvolvendo. Essa prática poderá permitir ao profissional o 

estímulo da inserção da comunidade no processo de identificação/discussão/solução 

dos próprios problemas, suscitando sua autonomia e potencializando a identificação 

da necessidade de mudanças na melhoria de seu próprio processo saúde/doença; 

• Monitorar as crianças vítimas de violência, juntamente com a escola e a 

família, visando identificar possíveis sequelas e adoção de comportamentos 

violentos. 

• Acompanhar o agente agressor (é necessário a discussão para definição de 

como o acompanhamento será realizado pela equipe), tentando subsidiá-lo e avaliar 

suas necessidades, com o objetivo de evitar que ele cometa novos atos violentos. 

Salienta-se que esse acompanhamento deve estar articulado com a rede integrada 

de serviços para o enfrentamento da violência intrafamiliar contra a criança e que 

outros profissionais devem estar incluídos, bem como profissionais do setor jurídico 

e legal. 

Acredita-se que as sugestões supracitadas são incapazes de esgotar os 

entraves que se colocam para o enfrentamento da violência intrafamiliar contra a 

criança em toda a sociedade. No momento, e de acordo com o estudo ora abordado, 
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são as contribuições que puderam ser pensadas. Entretanto, este estudo, assim 

como tantos outros, é o esboço de atuações que se faz patente, diante do problema 

da criança que sofre violência no seio familiar. 

Ao concluir esta pesquisa, tem-se consciência de que ela é incapaz de 

esgotar todas as questões inerentes à violência intrafamiliar; afinal, representa a 

análise de uma realidade específica, com determinações históricas e sociais. 

Acredita-se que ela se constitui como peça fundamental para impulsionar, cada vez 

mais, os atores que trabalham, junto à criança, para o desenvolvimento de atitudes 

que garantam às mesmas o direito à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer, ao 

respeito e ao reconhecimento como sujeitos de direitos e deveres e à vida plena. 

 Portanto, que este desejo se torne parte de cada um e que o olhar para as 

crianças vislumbre uma realidade na qual elas não sejam mais submetidas às 

iniquidades das quais são vítimas. Afinal, não se pode esquecer que elas 

representam os sujeitos que têm nas mãos a responsabilidade de dar continuidade 

ao legado social do qual se faz parte atualmente. Segue-se em frente nessa busca 

constante e espera-se que, num futuro próximo, esse desejo se torne realidade.  
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APÊNDICE A  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

           Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59.072-970. Fone: 3215-3196. 

    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convido você a participar da pesquisa “Análise da atuação dos 

enfermeiros na Estratégia de Saúde da Família frent e à violência física e 

negligência perpetrada contra a criança” que será acompanhada pela Profª Drª. 

Akemi Iwata Monteiro, do Curso de Pós-graduação – Mestrado Acadêmico em 

Enfermagem da UFRN e pela mestranda Kelianny Pinheiro Bezerra. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você não participará da pesquisa caso 

se recuse, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a atuação dos enfermeiros que 

inseridos na Estratégia de Saúde da Família nas Unidades Básicas de Saúde do 

Município de Mossoró/RN, frente a casos suspeitos e/ou confirmados de violência 

física e negligência praticada contra a criança, na perspectiva de identificar se a 

atuação destes profissionais volta-se às de promoção da saúde na perspectiva de 

evitar tais eventos. 

Você participará da pesquisa respondendo a um questionário semi-

estruturado, contendo perguntas abertas, elaborado e fornecido pela própria 

pesquisadora. 

Há risco mínimo, como algum tipo de constrangimento ao responder o 

questionário. Para minimizá-los, manteremos os dados de em sigilo, evitando sua 

identificação. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a 

indenização pelos pesquisadores. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  
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Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente no Departamento de 

Enfermagem, Campus Universitário em Lagoa Nova – Natal/RN ou pelo telefone 

3215-5301. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus 

Universitário em Lagoa Nova, CEP: 59072-970 ou pelo telefone 3215-3135. 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 

voluntariamente da presente pesquisa. 

 

 

Natal, ____ de __________ de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                 _____________________________________  

Sujeito participante da Pesquisa 

 

_____________________________________ 

Enfª Kelianny Pinheiro Bezerra 

Mestranda em enfermagem 
 

 

_______________________________ 

Profª Drª Akemi Iwata Monteiro  

Profª Drª do Deptº de Enfermagem da UFRN 

Orientadora da Pesquisa 

 

 

 

 



 

112 

APÊNDICE B 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

1. Idade: ____________________ 

2. Sexo (   ) feminino      (   ) masculino 

3. Estado civil (   ) solteiro (a) (   ) casado (a)   (   ) estável  (   ) divorciado (a) 

4. Ano de formação _______________ 

5. Tempo de experiência na Estratégia de Saúde da Família __________________ 

6. Tempo de trabalho nesta Unidade de Saúde da Família ______________________ 

7. Possui pós-graduação? ( ) sim  ( ) não. Indique tipo e área: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

QUESTIONÁRIO 

1. Como você acha que a Equipe de Saúde da Família deve atuar frente ao 

problema da violência intrafamiliar contra a criança? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 2. Que ações a equipe de saúde da família da sua UBS desenvolve voltadas para a 

violência intrafamiliar contra a criança? (se não desenvolve ações, pular para a 

quesão 11). 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Como você se estrutura para realizar esse trabalho?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. A que público-alvo se destinam as ações desenvolvidas? Cite os tipos de ações. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Você acredita que o trabalho desenvolvido pela equipe, neste sentido, é efetivo? 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. Em que momento e como se dá a atuação do enfermeiro, neste contexto? Quais 

são suas ações específicas e explique o porquê. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Que pessoas da equipe participam do desenvolvimento das ações?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Como se dá a atuação do médico, neste contexto? Quais são suas ações 

específicas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Como se dá a atuação do agente comunitário de saúde, neste contexto? Quais 

são suas ações específicas?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. Algum outro profissional desenvolve essas ações? Que profissional? De que 

forma ele atua? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Em sua opinião, por que não existem ações voltadas ao problema da violência 

intrafamiliar contra a criança? O que impede o desenvolvimento das mesmas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. O que você acredita que seria necessário para que essas ações pudessem ser 

desenvolvidas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Enquanto enfermeiro (a) da Estratégia de Saúde da Família, que sugestões você 

pode dar no sentido de contribuir para a efetivação dessas ações? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

OBRIGADA! 


