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revelam-se como 



 

 

potenciais no 

sentido de agir 

no mundo para 
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Isto é Encontrar. 

Isto é Acolher! 
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RESUMO 
 

 

A pesquisa teve como objetivo analisar a construção coletiva de uma rede de 
serviços municipais para prevenção e tratamento às crianças vítimas de violência a 
partir das Unidades Básicas de Saúde da Família em Mossoró/RN. A pesquisa é de 
abordagem qualitativa e foi desenvolvida na forma de pesquisa-ação. A população 
foi constituída por representantes de instituições de direitos da criança e 
profissionais da atenção básica. Os dados foram coletados através de questionários, 
seminários e entrevista semi-estruturada. Os resultados foram analisados a partir 
dos dados coletados através do questionário de avaliação do material elaborado, 
palestras dialogadas e nas avaliações com a equipe e apresentados de acordo com 
os achados da pesquisa. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UFRN com protocolo de nº 158/2010, CAAE: 0176.0.051.000-10. No diagnóstico 
situacional os participantes responderam um questionário para caracterização e em 
seguida foi lançada a questão norteadora do grupo focal Enquanto profissional da 
ESF qual a sua percepção frente à violência contra a criança? Percebeu-se o medo 
e o desconhecimento por parte dos profissionais da unidade de como prevenir e 
encaminhar os casos de violência contra a criança e o adolescente existentes na 
área de cobertura da unidade e, ainda percebeu-se que os profissionais se sentiam 
vítimas da violência ocupacional, diante das proporções que a violência alcançou na 
área da unidade. Vista a necessidade de mudança das estratégias para trabalhar o 
combate a violência, planejamos no grupo focal realizar oficina para preenchimento 
da ficha de notificação, capacitação para proteção contra a violência ocupacional; e 
reunião com outros órgãos responsáveis pala proteção da criança e do adolescente 
para traçar o fluxograma das vítimas na rede de proteção. No momento seguinte de 
capacitação para preenchimento da ficha de notificação os profissionais mostraram-
se interessados em aprender e utilizar esse instrumento de combate a violência. No 
terceiro encontro na Unidade, a reunião com representantes do conselho tutelar, os 
profissionais da unidade demonstraram o interesse em se articular com o órgão para 
denunciar e combater a violência contra a criança e o adolescente. Devido às 
dificuldades na estrutura física da unidade não foi possível dar continuidade a 
pesquisa e a todos os momentos planejados, sendo então finalizada a coleta de 
dados com a realização de entrevistas com os profissionais participantes, a fim de 
avaliar os encontros realizados. Diante disso, considera-se que a pesquisa-ação 
também teve seus objetivos alcançados, pois houve envolvimento da equipe na 
construção coletiva de uma proposta de mudança nas práticas de prevenção e 
encaminhamento da violência contra a criança e o adolescente. Esse envolvimento 
foi favorecido pelo uso dos princípios freirianos durante o desenrolar do estudo.  No 
entanto, admite-se que a rede não foi implantada integralmente, pois sabe-se que 
ela se constitui em um processo contínuo de aperfeiçoamento e deve continuar em 
evolução junto à equipe da unidade. 
 

Palavras-chave: Criança. Enfermagem. Redes. Violência. Atenção Básica. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research aimed to analyze the feasibility of forming a network of municipal 
services to prevent and treat child victims of violence from the Basic Health Units in 
the Family Mossoró / RN. The research is a qualitative approach and was developed 
in the form of action research. The population was composed of representatives of 
institutions of the child and primary care professionals. Data were collected through 
questionnaires, workshops and semi-structured interview. The results were analyzed 
from data collected through the questionnaire designed to assess the material, 
lectures, dialogues and assessments with the team and presented in accordance 
with the findings of the research. The study was approved by the Ethics in Research 
UFRN with protocol No. 158/2010, CAAE: 0176.0.051.000-10. Situational diagnosis 
in the participants answered a questionnaire to characterize and then launched the 
guiding question of the focus group FHS While professional what your perception 
towards violence against children? It was felt the fear and ignorance on the part of 
the unit staff on how to prevent and to refer cases of violence against children and 
adolescents in the area of coverage of the unit and also realized that the 
professionals felt victims of occupational violence before the violence has reached 
proportions that the area of the unit. Mind the need to change strategies to work to 
combat violence, we plan to conduct focus group workshop to complete the 
questionnaire, training for protection against occupational violence, and meeting with 
other bodies responsible visor protecting children and adolescents to draw the 
flowchart of the victims in safety net. The next moment training to fill the notification 
form professionals were interested in learning and use this tool to combat violence. 
At the third meeting in Unity, meeting with representatives of the Child Protection 
Council, the professional unit showed interest in interacting with the agency to 
expose and combat violence against children and adolescents. Due to difficulties in 
the physical structure of the unit was not possible to continue the research and 
planned every moment, and then completed the data collection with interviews with 
the participating professionals, to assess the meetings. Therefore, it is considered 
that action research has also achieved its goals because the team was involved in 
the collective construction of a proposed change in the practices of referral and 
prevention of violence against children and adolescents. This involvement was 
favored using the principles Freirian during the course of the study. However, it is 
assumed that the network was not fully implemented because it is known that it is in 
a continual process of improvement and must continue evolving with the unit team. 

 
Key-words: Child. Nursing. Networks. Violence. Primary Car 
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1 INTRODUÇÃO 

Posso não saber agora que risco corro, mas, sei 
que, como presença no mundo, corro risco. É que 
o risco é um ingrediente necessário à mobilidade 
sem a qual não há cultura nem história.  

(FREIRE). 

 

 A trajetória da violência contra a criança se naturaliza secularmente como 

relacionamento social, uma vez que, a maior parte das sociedades relatadas pela 

história é marcada pela cultura adultocêntrica, patriarcal, que crêem nos castigos 

físicos como instrumentos educacionais.  

Dessa forma, estudiosos das mais diversas disciplinas, desde a filosofia à 

saúde, debatem a violência tomando por base diferentes teorias e porque não dizer, 

lançando olhares sob suas diversas faces. Sendo vista por alguns como um 

fenômeno positivo e por outros como negativo, natural ou socialmente construída a 

única certeza que temos é a da complexidade desse fenômeno. 

 Sim, afirmamos como complexo não apenas pela divisão de opiniões, mas 

pelas proporções pandêmicas que os eventos violentos e suas consequências 

trazem para os grupos vitimados, e por diversos aspectos relacionados à temática.  

Para o setor saúde a violência representa um sério problema de saúde 

pública, haja vista, os danos físicos, lesões, traumas e mortes por ela gerados. Pois 

esta afeta a saúde individual e coletiva das pessoas e implica a necessidade de 

maiores investimentos no setor, concomitantemente as vítimas, por ela acometidas, 

precisam em sua maioria, dos serviços de urgência e emergência, assistência e 

reabilitação. 

Minayo e Souza (2000) apontam que dois motivos tornam a violência 

preocupante para a área da saúde. Primeiro, que dentro do conceito ampliado de 

saúde, tudo que significa agravo, ameaça à vida, as relações interpessoais e a 

qualidade da existência, faz parte da abrangência da saúde pública. Segundo, a 

violência afeta a saúde e, muitas vezes, provoca a morte. 

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

Mundial de Saúde (OMS), cerca de um milhão de pessoas morrem e várias sofrem 

lesões não fatais devido à violência. A OMS também classifica as mortes por 

violência e por acidentes como “causas externas” (2002). 
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O Ministério da Saúde enfatiza que estudos realizados nos Estados Unidos da 

América na década de 1980 indicam 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 período, na França, os 

números são ainda mais elevados, pois 30.000 crianças e adolescentes são vítimas 

desta forma de violência (BRASIL, 1997).  

“No Brasil, sobretudo nas duas últimas décadas, não se pode falar em 

crianças e adolescentes sem que o tema da violência aflore [...] mostrando que as 

crianças são vítimas desde o nascimento.” (SOUZA; MELLO JORGE, 2006, p.23). 

Essa realidade de perpetuação da violência, assustadora, é evidenciada pelos 

números de pesquisas. Mostrando um recorte do Brasil, segundo Minayo e Assis 

(1994, apud MELLO JORGE, 2006), no município de São Paulo, no ano de 1985, os 

homicídios cresceram entre crianças de 0 -15 anos, no conjunto das causas. Do total 

de homicídios, 19% eram de recém-nascidos; 8% de bebês de um ano; 13% de 

crianças de 1 a 4 anos; 6% na faixa de 5 a 9 anos e 55% de crianças entre 10 e 14 

anos. Do ponto de vista da agressão sofrida, 11% dos menores morreram por maus 

tratos; 14% por estrangulamento; 10% por agressão por objetos contundentes e 

43% por arma de fogo. 

Os números de 1997 a 2007 mostram que, no Brasil, 522 crianças morreram 

em decorrência de violência praticada, em casa, pelos pais biológicos ou por outros 

adultos responsáveis por elas. 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).  

Os numerários da violência evidenciam que esta, continua a crescer e 

apresenta-se como a primeira causa de morte entre os adolescentes e crianças a 

partir de 1 ano de idade (BRASIL, 2009). 

Para aproximar-nos da realidade local o estudo de Bezerra (2009) aponta que 

o Rio Grande do Norte ocupa posição de destaque no relatório divulgado pela 

Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que mostra a 

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

país entre os anos de 2003 e 2007. Os dados apontam que o Nordeste é à região do 
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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. 

Ainda, segundo estudos realizados por Bezerra (2009), 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 às principais causas das denúncias. 

No município de Mossoró, tive contato com a 33ª zona do conselho tutelar 

como docente da disciplina Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente, 

acompanhando os alunos da graduação para uma captação da realidade de atuação 

desse órgão fiscalizador dos direitos da criança e do adolescente e me surpreendi 

com os números de casos de violação dos direitos da criança. Dos 114(100%) casos 

atendidos no mês de Julho de 2010, 47% (54) foram denúncias de negligência; 4% 

(5) de abuso sexual; 3% (4) agressões físicas; 3% (4) violência psicológica.  

 Diante dos números, questionei aos conselheiros sobre o local aonde essas 

vitimas são atendidas e fui informada que os casos necessários são encaminhados 

ao Hospital Regional do município, ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de 

corpo de delito ou ficam sendo acompanhados pelos próprios conselheiros. 

Ressaltaram ainda a dificuldade de trabalhar por falta de transporte; existe apenas 

um carro para 10 conselheiros, o que dificulta e atrasa as visitas de 

acompanhamento e investigação. 

Os conselheiros relataram a urgência em se prevenir a violência, inclusive 

criaram o Fórum Mossoró pela Paz com o objetivo de discutir estratégias de 

prevenção. As reuniões do fórum acontecem mensalmente, nestas são discutidas 

propostas de encaminhamento, divisão de comissões para investigar e diagnosticar 

lugares onde há um maior índice de violência, além da comissão da caravana que 

tem o objetivo de discutir nos bairros propostas de prevenção da violência. 

 As propostas do fórum são, sem dúvida, importantes e interessantes, mas os 

conselheiros relatam a dificuldade de trabalhar, pela ausência de ajuda de setores 
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como a escola, os serviços de saúde e a própria comunidade dos bairros que muitas 

vezes não participam das reuniões por receio de serem vistos como delatores. 

Outro fato que também nos chama atenção em relação às proporções da 

violência em Mossoró foi uma pesquisa anterior realizada por mim. Através de 

reportagens colhidas do jornal de maior circulação no município, fizemos uma 

retrospectiva histórica de 2000 a 2009, da violência contra a criança no município. 

Os dados mostram que durante o período apareceram 360 notícias de violência 

contra a criança, sendo os atropelamentos, a negligência, os homicídios e a 

violência sexual, nessa ordem, os casos mais noticiados. Esses números me levou a 

perceber que, quando falamos de violência, a realidade de Mossoró é muito próxima 

da realidade nacional.  

Inteirados dessa realidade é válido explicar que apesar dos atos violentos 

incidirem diretamente sobre a criança, o raio das consequências é bem mais amplo, 

como bem esclarece Bertoluce; et. al. (2005, p.170):  

 
As consequências da violência incidem sobre a criança e/ou adolescente, 
sobre o agressor, sobre a família e no final sobre a sociedade, uma vez que 
a violência é reproduzida ideologicamente pelo núcleo familiar, que, através 
de gerações, lega aos seus descendentes o que aprendeu e vivenciou. Este 
processo é denominado multigeracionalidade, sendo definido como o 
fenômeno pelo qual crianças e adolescentes expostos à violência 
doméstica, de modo repetitivo e intencional, tornam-se adultos que 
submeterão crianças às mesmas experiências pelas quais passaram. 
 

 

 O conceito acima exposto é literalmente assustador e desperta um sentimento 

urgente de luta para prevenir a propagação da violência, entretanto, prevenir e atuar 

num tema tão complexo como a violência, suscita imediatamente um sentimento de 

perplexidade nos profissionais envolvidos diretamente no atendimento de crianças 

vitimizadas. E, assim, como é grande a abrangência do fenômeno, os setores são 

pequenos para agir isoladamente. 

 Os profissionais temem para si as consequências de uma investigação. Existe 

também, aqueles que consideram a violência um problema a ser resolvido pelos 

governantes, caindo na inércia de que nada pode fazer, e ainda por achar que pelas 

proporções atingidas a violência é irreversível.  

Assim, é importante esclarecer que, investigar e encaminhar as vítimas da 

violência não é apontar culpados, deixando para outras instâncias a definição de 
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culpabilidade e a punição do agressor (MINAYO; ASSIS, 1994). E manter-se na 

inércia quando se pode atuar como representante do poder público é contribuir para 

que, num futuro bem próximo, a violência seja de fato irreversível. 

Diante do exposto, temos como pressuposto que violência contra a criança e 

o adolescente precisa ser vista em rede, que articule os níveis mais íntimos e 

recônditos do lar e das relações interpessoais nas famílias, nas escolas, nas ruas, 

nos serviços de saúde. A premissa central do estudo é que a violência reincidirá e se 

alastrará se não houver ações de investigação, denúncia, suporte e tratamento que 

contenham a sua dinâmica. 

As constatações expostas neste preâmbulo contribuíram para suscitar os 

seguintes questionamentos: os profissionais da atenção básica conhecem os 

serviços existentes no município que podem dar suporte às crianças vítimas de 

violência e as suas famílias? Quais as perspectivas na mudança de atuação dos 

profissionais da atenção básica a partir da realização dessa pesquisa? 

O interesse pela temática surgiu pela minha vivência como profissional da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) durante quatro anos. Atuei na ESF em duas 

cidades interioranas, Severiano Melo/RN e Potiretama/CE, no período de Janeiro de 

2005 a Janeiro de 2009. Durante esse período me deparei com alguns casos 

suspeitos de violência contra a criança, mas encontrei dificuldade para agir e ajudar 

às vítimas, visto que, os outros profissionais da equipe não se comprometiam com 

os casos, temendo consequências pessoais e as outras instituições de apoio, como 

o conselho tutelar, tem uma atuação tímida. 

Outro fator motivador é a minha vivência como docente da disciplina 

Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente na graduação em enfermagem 

de uma Universidade em Mossoró. Através das aulas práticas da disciplina tenho 

contato com várias instituições que prestam serviços a crianças e adolescentes e 

percebi as dificuldades que encontram para trabalharem, além de reclamarem a falta 

de união dos setores sociais em prol dos direitos desse grupo etário. 

Entendendo dessa forma, aponto que a violência aparece como objeto de 

investigação em diversos campos de saber, o que implica em dificuldades 

teórico/práticas evidentes. Para a área da saúde que tradicionalmente tem atuado 

nas consequências da violência, tratando das lesões e dos traumas, afirmo que hoje 
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esta ação não é suficiente, seja em termos de enfoque e de atuação (OMS, 1996; 

GUERRA, 1992).  

Centrando-se na atuação do setor saúde Minayo e Assis (1994) esclarecem 

que a atuação de cada profissional de saúde que cotidianamente se envolve nessa 

rede de violências, não só se faz necessária, como é indispensável, quando se 

pensa em transformar o quadro caótico em que se encontra a assistência no país. A 

despeito das péssimas condições de trabalho, a mobilização e o firme 

posicionamento dos profissionais podem melhorar a qualidade do atendimento 

oferecido. 

 Ademais, ao proceder dessa forma, o profissional atende ao seu dever, 

registrado no Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), o trabalhador em saúde 

reforça o direito à cidadania, não apenas o seu, mas o de toda a sociedade. O ECA 

tornou obrigatória a notificação de casos suspeitos ou confirmados (art. 13), 

prevendo penas para os médicos, professores e responsáveis por estabelecimentos 

de saúde e educação que deixassem de comunicar os casos de seu conhecimento 

no art.245 (BRASIL, 1991). 

Em relação à atuação profissional, foi possível depreender através de estudo 

anterior realizado por Bezerra (2009) no município de Mossoró que os profissionais 

de saúde da atenção básica consideram a educação em saúde como um 

instrumento de trabalho para a prevenção da violência, no entanto é usada de forma 

esporádica quando a criança já foi vitimada, constatando-se que é necessário 

capacitar os profissionais para que a educação em saúde possa fazer parte da rotina 

de prevenção. 

Ainda, referindo-se ao estudo de Bezerra (2009), 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 do evento, 

as possíveis consequências geradas, além de serem dificilmente mensuradas, 

podem repercutir por toda a vida da criança. 

Esta constatação de Bezerra (2009) remete a idéia mencionada por Moura 

(apud REICHENHEIM; HASSELMANN; MORAES, 2005), no que se refere à 

assistência prestada às vítimas de violência pelo setor saúde. Para estes autores, a 

atuação do setor ainda se dá, preponderantemente, às vítimas graves, e mesmo 
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reconhecendo a 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. 

Dentre os profissionais atuantes na ESF destacamos aqui o enfermeiro.  Em 

relação às ações para prevenir a violência contra a criança, a pesquisa deixa claro 

que as atividades dos enfermeiros englobam planejamento de ações, orientações 

aos agentes comunitários de saúde, realização de orientações e visitas domiciliares 

às famílias, sempre tentando articulação com os demais membros da equipe. 

Além dessa articulação, um ponto fundamental explicitado na pesquisa citada 

foi o fato de alguns enfermeiros mencionarem que se deve direcionar o caso a 

outros órgãos de atuação, como uma das ações a serem desenvolvidas para o 

manejo das situações de violência contra a criança. Esta ideia leva-nos a inferir que 

o enfermeiro sozinho não se sente capaz de atender e direcionar as vítimas. 

Sabendo que dentre os profissionais de saúde a enfermagem é a categoria 

que demanda o maior número de cuidados e passa um tempo maior ao lado do 

paciente aliamos aos nossos os pensamentos de Silva e Santana (2005, p. 187): 

 

O (a) enfermeiro (a) pode tornar-se, a partir do atendimento à criança e ao 
adolescente, vítimas de maus-tratos, a primeira instância na criação e 
manutenção de uma rede de apoio que favoreça o desenvolvimento 
biopsicossocial da criança, atuando na busca da saúde em seu conceito 
ampliado.  
 
 

Entendo que, o estudo é relevante para a enfermagem porque declama a 

necessidade urgente de aliar o conhecimento científico sobre violência à prática da 

enfermagem. Inclusive, pelas próprias características da profissão, que, ao 

incorporar o conceito ampliado de saúde, se coloca como responsável em 

considerar questões que transcendem o biológico, a fim de, contribuir para o estado 

de saúde dos diversos grupos populacionais. 

Ademais, a pesquisa contribuirá para o desenvolvimento do trabalho da 

equipe na Estratégia Saúde da Família e da enfermagem como ciência. Com efeito, 

o estudo sobre a violência, sob uma perspectiva da prevenção resultará na 

necessidade de desenvolver os conceitos e teorias que dão suporte a uma forma 
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integral de prestar cuidados, em consonância com a visão da enfermagem como 

profissão em evolução. 

Em relação às vítimas é incontestável a relevância, uma vez que nasce a 

possibilidade de tratamento não só das lesões visíveis, mas da principal lesão que é 

a psicológica. Lembrando que a formação de uma rede de serviços para trabalhar 

em prol de prevenir a violência poupará uma grande quantidade de crianças e 

adolescentes que viriam a se tornar vítimas, e ainda inibirá a ação de vários 

agressores que agem confiantes na impunidade.  

Para a comunidade em geral, o mérito do estudo assenta-se no cenário da 

proposição de serviços multiprofissionais de grande resolutivadade. Ou seja, 

implicará na oferta e recebimento de cuidados que não só os da assistência direta, 

sem, no entanto, abrir mão do cunho terapêutico. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados por escolas de ensino 

fundamental, médio e superior, bem como por órgãos e empresas públicas e 

privadas que adotem a política de prevenção da violência como atitude fundamental 

à preservação da vida.  Contudo, os dados também poderão servir a grupos que se 

dediquem a essa temática. 
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2 OBJETIVOS 

A mudança não é trabalho exclusivo de alguns 
homens, mas dos homens que a escolhem. O 
trabalhador social tem que lembrar a estes 
homens que são tão sujeitos como ele do 
processo de transformação.  

(FREIRE). 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a construção coletiva de uma rede de serviços municipais para 

prevenção e tratamento às crianças e adolescentes vítimas de violência a partir das 

Unidades Básicas de Saúde da Família em Mossoró/RN. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Caracterizar as ações de prevenção e tratamento da violência contra a 

criança e o adolescente realizada no modelo de atenção vigente;  

 Descrever o processo de construção da rede; 

 Avaliar a experiência realizada e a perspectiva de mudança da prática 

profissional frente à proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O ser humano é histórico, está submerso em 
condições espaço-temporais e, quanto mais refletir 
de maneira crítica sobre a sua existência, mais 
poderá influenciar-se e tornar-se livre. 

(FREIRE) 
 

3.1 A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA 

 

 

Pereira e Paixão (2009) discorrem que o termo violência vem do latim 

violentia que significa violência, caráter violento ou bravio, força. O verbo violare 

significa tratar com violência, profanar, transgredir. Tais termos devem ser referidos 

a vis, que quer dizer força, vigor, potência, violência, emprego de força física, mas 

também quantidade abundância, essência ou caráter essencial de uma coisa. Mais 

profundamente, a palavra vis significa a força em ação, o recurso de um corpo para 

exercer sua força e, portanto a potência, o valor, a força vital. 

Estendendo a definição das autoras citadas com vistas a uma maior 

aproximação com a realidade de Minayo e Souza (1998, p.514) os quais descrevem 

que: 

Qualquer reflexão teórico-metodológica sobre a violência pressupõe o 
reconhecimento da complexidade, polissemia e controvérsia do objeto. Por 
isso mesmo, gera muitas teorias, todas parciais. A violência consiste em 
ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam a 
morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, 
mental ou espiritual.  
 
 

Historicamente, a violência foi mais comumente identificada como sinônimo 

de criminalidade e, por isso, quase que objeto de reflexão exclusiva das ciências 

jurídicas. Só mais recentemente é que passou a ser incorporada de forma mais 

sistemática por outras áreas do conhecimento. Seus contornos, enquanto objeto de 

investigação científica, passam, então, por sucessivos redelineamento e vão, aos 

poucos, construindo uma visão mais ampla e multifacetada do objeto.  

Se, por um lado, algumas áreas do conhecimento vêm tentando desvendar a 

violência além de um problema jurídico, por outro, persistem as reflexões que a 

vinculam unicamente à delinquência. Isto expressa não só diferentes níveis de 
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desenvolvimento do conhecimento, mas, também posições ideológicas na 

aproximação do objeto que se refletem nas abordagens teóricas e metodológicas de 

distintas correntes do pensamento (SOUSA, 1993). 

Na visão de Assis (1994) a violência contra as crianças acompanha a 

trajetória humana e se expressa de inumeráveis formas de acordo com as 

especificidades culturais e de cada momento histórico. Já em seus primórdios, os 

homens praticavam várias formas de violência à criança, desde os egípcios, 

passando pelos romanos e gregos, até os povos medievais e europeus, não se 

considerava a infância como merecedora de proteção especial, muitas vezes 

contando com o beneplácito da própria legislação e da cultura dominante.  

Assim o infanticídio, termo usado para indicar o homicídio de crianças mortas 

pelos pais, era uma prática aceita pelas sociedades antigas, sendo facultado aos 

pais o destino do filho recém-nascido. 

Ao tempo do Código de Hamurábi (1700 a.C-1600 a.C), no Oriente Médio, ao 

filho que batesse no pai havia a previsão de cortar a mão, uma vez que a mão era 

considerada o objeto do mal. Também o filho adotivo que ousasse dizer ao pai ou à 

mãe adotivos que eles não eram seus pais, cortava-se a língua; ao filho adotivo que 

aspirasse voltar à casa paterna, afastando-se dos pais adotivos, extraíam-se os 

olhos. Em Roma (449 a. C), a Lei das XII Tábuas permitia ao pai matar o filho que 

nascesse disforme mediante o julgamento de cinco vizinhos (Tábua Quarta, nº 1), 

sendo que o pai tinha sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito de 

vida e de morte e o poder de vendê-los (Tábua Quarta, nº 2). Na Grécia antiga, as 

crianças que nascessem com deficiência eram eliminadas nos Rochedos de Taigeto. 

Em Roma e na Grécia a mulher  e os filhos não possuíam qualquer direito. O pai, o 

chefe de família, podia castigá-los, condená-los à prisão e até excluí-los da família 

(AZAMBUJA, 2010). 

Nos momentos de escassez do povo hebreu, a alternativa de comer os filhos 

mais novos é mencionada: “Dá cá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã 

comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos” (II Reis 6, p.26-

29 apud ASSIS, 1994, p.126). 

O disciplinamento pelos pais e responsáveis frente à desobediência infanto-

juvenil é também tema considerado polêmico na história. “Uma lei hebraica do 
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período 1250-1225 a.C. instrui que, caso os filhos não dêem ouvidos às 

recomendações paternais, cabe aos anciãos da cidade puni-los, expondo-os para 

que sejam apedrejados pelos homens até à morte” (DEUTERONÔMIO 21, p. 18-21 

apud ASSIS, 1994, p.127).  

Como descrito por Assis (1994), a criança pode ser punida com castigos, a 

punição física, os espancamentos através de chicotes, paus e ferros como 

instrumentos necessários à educação. Na Inglaterra, em 1780, as crianças podiam 

ser condenadas a pena de enforcamento por mais de duzentos tipos penais, mesmo 

tendo promulgado desde o início do século XII a primeira lei que considera a morte 

de crianças por nutrizes ou professores como igual ao homicídio de adulto. 

Somente em 1871, é fundada em Nova York (EUA) a Sociedade para a 

Prevenção da Crueldade contra as Crianças, a partir do caso da menina Mary Ellen. 

Mary Ellen era uma menina órfã de mãe, abandonada pelo pai, que sofreu severos 

maus-tratos na família substituta. O fato causou profunda indignação na comunidade 

da época que percebeu não haver um local próprio destinado a receber este tipo de 

denúncia. Em razão disto, o caso da menina Mary Ellen foi denunciado na 

Sociedade Para a Prevenção da Crueldade Contra os Animais. Necessitou ser 

equiparada ao animal para que seu caso pudesse ser examinado pelo tribunal da 

época. Pouco tempo depois, na Inglaterra, é fundada uma sociedade semelhante, 

voltada a proteção da criança (AZAMBUJA, 2010). 

No Brasil, a situação da criança não foi diferente. Contam os historiadores 

que as primeiras embarcações que Portugal lançou ao mar, mesmo antes do 

descobrimento, foram povoadas com as crianças órfãs do rei. Nas embarcações 

vinham apenas homens e as crianças recebiam a incumbência de prestar serviços 

na viagem, que era longa e trabalhosa, além de se submeter aos abusos sexuais 

praticados pelos marujos rudes e violentos (AZAMBUJA, 2010). 

Outro tipo de violência registrado durante a história é o abandono que as 

torna vítimas de outras formas deste fenômeno.  No decorrer da história o abandono 

não era peculiaridade apenas dos pobres. Entre os ricos, ele era motivado pela 

divisão dos bens, fazendo com que tudo se tentasse no sentido de reduzir o número 

dos herdeiros. “Além do abandono, da rejeição, do infanticídio pela pobreza ou pela 

riqueza, as más-formações congênitas se constituíam em mais uma razão para a 
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extinção de crianças, utilizando-se o argumento da purificação da raça” (SANTANA, 

2001, p. 16). 

Em virtude do grande número de crianças e adolescentes abandonados, que 

comprometiam a ordem social, surgiram instituições para recolher esses menores 

como a roda dos expostos e as colônias correcionais “desde a sua origem fadadas 

ao insucesso, em virtude da característica de ação correcional-punitiva que 

prevaleceu sobre a educação de crianças e adolescentes” (SANTANA, 2001, p. 22). 

Pensando nessas formas de violência ainda tão presentes nas sociedades 

atuais e alargando os olhares, percebemos que ganham novas denominações e 

continuam a incrementar este nefasto perfil da violência, como cita Assis (1994, 

p.127): 

O estudo da violência contra crianças na sociedade brasileira atual deve ser 
abordado por duas vertentes. A primeira, mais mensurável, se refere aos 
eventos fatais, denominados causas externas (ou violentas), entre as quais 
se incluem os homicídios, suicídios e acidentes. Na segunda vertente 
encontram-se variadas formas de violência que, embora potencialmente 
levem à morte, comumente não o fazem. O perfil da infância e da 
adolescência brasileiras, desafortunadamente no que se refere à violência, 
assemelha-se a uma teia em que, ao se puxar um fio, percebe-se sua 
ligação com toda a unidade. 
 
 

A divisão da violência nessas duas vertentes sinaliza a conformação de um 

novo perfil de morbimortalidade para a infância e demanda a capacitação dos 

profissionais de saúde para lidar com essa nova e complexa realidade. 

Assim, na atualidade em relação as violências fatais Souza e Mello Jorge 

(2006) expõem que no período de 1990 a 2000 morreram 211.918 crianças e 

adolescentes por acidentes e violências (causas externas), enquanto que, as 

doenças infecciosas e parasitárias ocasionaram 146.824 óbitos no mesmo grupo 

etário e no mesmo período.  

 As autoras esclarecem que, no Brasil, nas crianças com menos de 1 ano a 

violência fatal atingem os dois sexos de forma igualitária, mas nos primeiros anos as 

crianças e adolescentes do sexo masculino são a maioria das vítimas. “Tais 

características merecem destaque, pois refletem as diferenças culturais na formação 

dos meninos e das meninas, desde muito cedo, e evidenciam um dos lados mais 

cruéis do machismo” (SOUZA; MELLO JORGE, 2006, p.26).  
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Entretanto, algumas especificidades podem ser observadas nas diferentes 

faixas etárias. Entre as crianças mais novas, de 0 a 4 anos de idade, são os 

acidentes domésticos os principais responsáveis pelos óbitos (22,3%). Vários 

desses acidentes indicam negligência e falhas nos cuidados e na supervisão de 

crianças. Nas que estão em idade escolar, entre os 5 e 9 anos, são os acidentes de 

trânsito que aparecem como importante fator de risco de morte (45,4%) e de lesões 

e traumas (SOUZA; MELLO JORGE, 2006).  

Contribuindo para as mudanças nos perfis de morbidade na infância, citamos 

algumas formas de violência ditas não fatais, como a violência estrutural. A maior 

expressão dessa violência é o fato de, dentre 60 mil crianças e adolescentes 

brasileiros de 0 a 17 anos (Censo de 2000), 20 milhões (34,8%) se encontrarem em 

situação de pobreza, vivendo em famílias com renda mensal de até meio salário 

mínimo per capita. A violência estrutural tem várias formas de manifestação. As três 

maiores expressões de vulnerabilidade são: a existência de meninos e meninas 

vivendo nas ruas; os meninos e meninas trabalhando para sobreviver e a vida de 

meninos e meninas dentro das instituições de privação de liberdade (SANCHEZ; 

MINAYO, 2006). 

A tentativa de sobrevivência de crianças e adolescentes nas ruas leva-os a 

desenvolverem diversas formas de trabalho: tomar conta de carros, lavar 

automóveis, carregar pacotes, lavar pára-brisas de carros, engraxar sapatos, vender 

vassouras, pedir e também praticar pequenos furtos. Em muitos casos, são usados 

por adultos para práticas criminosas.  

 

Portanto, eles vivem na rua, no desamparo, na ausência de normas, onde 
existem todos os tipos de riscos e formas graves de perigo, tendo adquirido 
graves estigmas de desprestígio, ao serem considerados, todos eles, 
„marginais‟, „delinqüentes‟, „infratores‟. Estas marcas praticamente 
„legalizam‟ o abuso e os maus tratos (EINSENSTEINL; SOUZA, 1993, p.14). 
 
 

Em relação à institucionalização que prega como propósito educar, estudo de 

Altoé (1990, p.268) discorre que: 

 
O sofrimento é fabricado pelo sistema institucional que, pela tentativa de 
resguardar, proteger e educar torna a vida de milhares de crianças 
brasileiras infâncias desperdiçadas, infâncias perdidas, expropriadas das 
possibilidades de futuro. 
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O outro tipo de violência tida como não fatal é a exploração sexual infanto-

juvenil. A exploração pode se dá no próprio ambiente familiar por pais, tios, 

padrastos e outros agregados da família, e ainda pode se dá nas ruas, onde as 

crianças que se encontram nesses espaços se tornam presas fáceis para os 

exploradores. Como esclarece Gomes (1996, p.45):  

 

A prostituição infantil desponta como um fato cruel, afigurando-se com 
diferentes matizes. Há momentos em que ela se integra ao tráfico de 
drogas, há situações em que se confunde com a pobreza e há casos em 
que seu início ocorre dentro do próprio lar. 
 
 

Segundo constatações de Gomes (1996), o viver na rua para a menina se 

reveste de peculiaridades sui generis, uma vez que sobre ela recai, além da miséria 

e da condição de ser criança, o estigma do “sexo frágil”, impondo-lhe utilizar o seu 

próprio corpo como mercadoria.  

Outra forma de violência não fatal é a psicológica, ocasionada por todas 

essas formas de violência acima comentadas, e ainda de qualquer ação negativa do 

adulto em relação à criança que pode levá-la a um comportamento destrutivo. 

Outras formas de maus tratos praticadas são: rejeitar, isolar, aterrorizar ou usar de 

extremas exigências.  

Esses maus tratos são mais frequentes nas classes sociais economicamente 

privilegiadas, em que se impõe às crianças excesso de atividades como, atividades 

esportivas, língua estrangeira a um só tempo, além das atividades escolares, não 

restando tempo para as brincadeiras, indispensáveis para o desenvolvimento nesta 

faixa etária.  

Mesmo essas violências tidas como não fatais trazem consequências físicas e 

psicológicas que vão acompanhar a trajetória das vítimas, trazendo sequelas a curto 

e longo prazo, como déficits cognitivos, reprodução social da violência sofrida, 

patologias como DSTs e sofrimentos psíquicos, e contribuem sim, para os óbitos 

uma vez que diminuem a expectativa de vida das vítimas.  

 

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA  
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Historiamos as políticas de atenção à criança para entendermos que muitas  

vezes, pelas dificuldades encontradas na sua implantação e seguimento, essas se 

tornam instrumentos de violação dos direitos da criança e perpetuadoras da 

violência. 

Entende-se por Políticas Públicas “o conjunto de ações coletivas voltadas 

para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa 

dar conta de determinada demanda, em diversas áreas” (GUARESCHI; et. al. apud 

STREY; et. al., 2004, p. 180).  

No campo das políticas públicas é possível observar que na medida em que a 

concepção de infância foi evoluindo a legislação foi se adaptando a essa nova visão 

até se chegar à perspectiva atual de possuidores de direitos e deveres. De acordo 

com Frota (2002), surgiram em diversos países europeus e americanos, em fins do 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX, as primeiras legislações e 

instituições específicas destinadas à infância e adolescência. Essas leis e 

instituições foram baseadas na “doutrina da situação irregular” que tinha como eixo a 

idéia de controle social dos “menores” infratores e daqueles considerados 

abandonados moral ou materialmente por seus familiares. 

Ao se referir às diferentes configurações que a infância assume em nossos 

dias, Volpi (2002) cita como exemplos três formas de viver a infância. Entre elas, a 

“criança na lei” ou a “criança cidadã” que corresponde aquela que vive de acordo 

com o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a “criança 

adjetivada” ou aquelas conhecidas como os meninos e meninas de rua; e a “criança 

organizada politicamente”, hoje muito bem representada pelo Movimento Nacional 

dos Meninos e Meninas de Rua. 

Assim, em 1927 no Brasil, diante da situação da criança e do adolescente foi 

criado o Código de Menores Mello Mattos, destinado aos menores de 18 anos, em 

“situação irregular”, os delinquentes e aos abandonados moral ou materialmente, 

sendo que nesta última categoria incluía-se aqueles encontrados eventualmente 

sem habitação certa, com enfermidade, ausência ou prisão dos pais ou guardiães, 
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assim como, os que tinham pai, mãe ou guardião que praticassem atos contrários à 

moral e aos bons costumes (FROTA, 2002). 

Como o código foi insuficiente para resolver os problemas dos menores, em 

1941 no governo Vargas, se dá a implantação do Serviço de Assistência a Menores 

(SAM), este, tinha a função de organizar os serviços de assistência, antes tarefas 

exclusivas dos juízes. A partir da criação do SAM o governo Vargas implanta a 

política de proteção à infância, à adolescência e à maternidade. Não demorou muito 

e já estava o SAM reprovado pela sua atuação marcada pela corrupção e maus 

tratos aos meninos, pelo que lhe fizeram jus alguns cognomes do tipo: “Universidade 

do Crime”, “Fábrica de Criminosos”, além de outros. 

Em 1964, no auge da ditadura militar, em substituição ao SAM, foi instituída a 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), que objetivava traçar 

diretrizes para implantação da política nacional do bem-estar do menor, mediante o 

estudo do problema, o planejamento das soluções, orientação, coordenação e 

fiscalização das entidades que executavam essa política. Além disso, propunha-se a 

ser um organismo diferente, não agindo de forma paliativa nem considerando a 

internação como medida preliminar (SANTANA, 2001).  

A FUNABEM era representada nos Estados pela FEBEM e podemos 

descrevê-la da seguinte forma: 

 

A FUNABEM, que foi criada para executar uma política de atenção contrária 
à do antigo SAM, conseguiu tão somente reproduzir o modelo carcerário-
punitivo pernicioso ao desenvolvimento das crianças e adolescentes[...]onde 
o indivíduo é responsabilizado por não se ajustar ao processo produtivo e 
às normas sociais dominantes ( SANTANA, 2001, p. 26). 
 

 

No ano de 1979, aprovou-se o novo Código de Menores, basicamente uma 

revisão do anterior. A urgência em que se colocava a necessidade de avaliação do 

antigo Código de Menores perpassava aspectos como a contemplação da criança 

como sujeito de direito e a humanização da atenção a ela dirigida. À parte, as 

discussões que geraram tal perspectiva, o novo Código de Menores traz como 

inovação a eliminação da denominação “menor abandonado e delinquente” e a 

manutenção da responsabilidade penal aos 18 anos e amplia os poderes do Juiz de 

Menores (SANTANA, 2001). 
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Saeta (2006) discorre que por volta de 1980 o Brasil começou a mobilizar-se 

para que a criança e o adolescente fossem envolvidos por uma rede de proteção, 

que culminou com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que inovou ao 

trazer medidas de proteção e as medidas socioeducativas. O Código de Menores de 

1979 e a FUNABEM foram revogados a partir da entrada em vigor da nova 

Constituição Federal, em 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

em outubro de 1990. Inaugurou-se desse modo, ao menos formalmente, o estado de 

direito para a infância e adolescência no Brasil, com a indicação clara da relação 

entre direitos e deveres. 

O ECA está embasado na doutrina da proteção integral, firmada pela 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, e transformada em lei 

no Brasil. No livro II do ECA intitulado Parte Especial, observa-se, na análise dos 

artigos, uma preocupação nítida, em romper com a doutrina da situação irregular e 

estabelecer uma política de atendimento para crianças e adolescentes em 

circunstâncias especialmente difíceis, calcada na afirmação de direitos e não na 

suspensão dos mesmos (BRASIL, 1990). 

De acordo com Frota (2002), o Estatuto traz medidas que são utilizadas 

quando os direitos da criança e do adolescente estão ameaçados ou violados por 

ação ou omissão da sociedade, do Estado, dos pais ou em razão da conduta das 

próprias crianças e adolescente. Assim, o ECA define como diretriz fundamental da 

política de atendimento da criança e do adolescente a criação dos Conselhos 

Municipal, Estadual e Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes. O 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é o órgão 

responsável pela adaptação das regras gerais previstas no estatuto à realidade de 

cada município.  

Cada estado possui o seu Conselho Estadual, que gerencia as questões 

referentes a sua área de atuação. Em âmbito nacional existe o Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) que elabora as normas da 

Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

fiscalizando as ações de execução e diretrizes estabelecidas no ECA, buscando 

integrar e articular as ações entre os Conselhos Estaduais e Municipais. No âmbito 
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municipal, o Conselho Tutelar é o órgão responsável pelo atendimento aos casos de 

violação dos direitos da criança e do adolescente (FROTA, 2002). 

Conforme Frota (2002), o Ministério Público, por sua vez, atua como órgão 

defensor e promotor dos direitos da criança e do adolescente, agindo em todos os 

processos judiciais onde houver interesse destes. Quanto ao Juizado este se 

encarrega das medidas ao adolescente infrator e da aplicação de penalidades 

administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança e ao 

adolescente. 

No âmbito da Educação, em nível nacional, o Ministério da Educação dispõe 

do Projeto Escola que Protege, voltado para a defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes, buscando enfrentar e prevenir situações de violência no contexto 

escolar. A principal estratégia proposta é capacitar esses profissionais para uma 

atuação qualificada em situações de violência identificada ou vivenciada no 

ambiente escolar. 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) segue um modelo de gestão 

descentralizado e participativo; refere-se à regulação e organização de serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de caráter continuado ou 

eventual, executados e providos por pessoas jurídicas de direito público sob critério 

universal, lógica de ação em rede hierarquizada e em articulação com iniciativas da 

sociedade civil, em todo o território nacional. Também, o SUAS define e organiza os 

elementos à execução da política pública de assistência social, por meio de 

organização das ações, com a definição de níveis de complexidade do sistema: 

Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) (BRASIL, 2009a).  

Os Serviços de Proteção Social Especial (PSE) destinam-se ao atendimento a 

indivíduos e famílias em situação de violação de direitos ou contingência que 

necessitem de cuidados especializados, acompanhamento e orientação de forma 

continuada. São organizados em Serviços Continuados de Média Complexidade e 

Serviços Continuados de Alta Complexidade. Os de Média Complexidade oferecem 

atendimento a indivíduos e famílias em situação de contingência ou de risco pessoal 

e social e em situação, decorrentes de processo de envelhecimento ou presença de 

deficiência, cuja convivência familiar não foi rompida. Dentre os programas estão o 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), responsável 
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pela oferta de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a 

indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou 

violação de direitos (BRASIL, 2009a).  

Os Serviços de Alta Complexidade oferecem atendimento às famílias e aos 

indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de 

direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de 

origem, funcionando como moradia transitória até que seja viabilizado o retorno à 

família de origem, o encaminhamento para família substituta quando for o caso, ou o 

alcance da autonomia. 

A partir do levantamento realizado junto às políticas públicas na área da 

saúde identificou-se que há uma inclusão lenta da temática da violência na agenda 

da saúde. Como observam Minayo e Souza (2000, p.8) “até bem pouco tempo, 

porém, o setor saúde olhou para o fenômeno da violência, como mero espectador, 

um contador de eventos e um reparador dos estragos provocados pelos conflitos 

sociais”.  

A atuação da área de saúde começa a mudar, timidamente, na década de 

1960, quando a pediatria americana passa a identificar a questão dos maus tratos 

contra crianças como um problema clínico-social. Sob a epígrafe de uma síndrome, 

os maus-tratos, vistos como unicamente acometendo bebês, serão designados 

como síndrome do bebê espancado e, na década de 1970, tornar-se-ão um aspecto 

a ser considerado pela ação médica (GOMES; et al, 2002). 

Também na década de 1980, alguns pediatras iniciaram atividades 

assistenciais e de prevenção nos hospitais em que trabalhavam e depois criaram 

Organizações Não Governamentais (ONGS), para ampliação e maior visibilidade de 

seu trabalho. Destacam os Centros Regionais de Atenção aos Maus-Tratos na 

Infância (CRAMI) em São Paulo; a Associação Brasileira Multiprofissional de 

Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA) no Rio de Janeiro; e a Associação 

Brasileira de Prevenção aos Abusos e Negligências na Infância (ABPANI) em Minas 

Gerais (MINAYO; SOUZA, 2000).  De acordo com as autoras, a violência por si só 

não constitui um problema de saúde pública, mas torna-se, na medida em que afeta 

a saúde coletiva e individual das pessoas e demanda políticas e práticas voltadas 

para o seu enfrentamento. 
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Nesse sentido, identificou-se que há uma política específica para situações de 

violência intitulada “Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por acidentes 

e Violências”. Faz referência ainda ao ambiente doméstico como o principal local de 

agravo a situações de violência contra a criança. Além de entender a violência como 

sendo um fenômeno complexo, a intersetorialidade é apontada como uma 

importante estratégia de superação das situações de violência. Desta forma fica 

evidenciada a necessidade de articulação entre os diferentes setores sociais no 

enfrentamento dessa problemática. 

O Ministério da Saúde, diante da magnitude do problema da violência no 

Brasil, de sua transcendência e do impacto que provoca na morbidade e mortalidade 

da população, instituíram também em 1998, como parte dessa política referida, o 

Comitê Técnico Científico (CTC) de Prevenção de Acidentes e Violências.  

Dois grandes eixos são considerados: os acidentes e as violências. O 

primeiro abrange os acidentes domésticos como quedas, queimaduras, intoxicações 

e afogamentos e outras lesões, considerando as faixas etárias do ciclo evolutivo da 

criança e adolescente: 0-3 meses, 4-6 meses, 7-12 meses, 1-2 anos, 2-3 anos, 3-5 

anos, pré-escolar, escolar e adolescência; e os acidentes extradomiciliares como 

acidentes de trânsito, afogamentos, intoxicações e outras lesões. No eixo das 

violências foram incluídas as agressões domésticas: abuso físico, sexual e 

psicológico, a negligência e o abandono; e as violências extradomiciliares: 

exploração do trabalho infanto-juvenil, exploração sexual de crianças e 

adolescentes, além das originadas na escola, na comunidade, nos conflitos com a 

polícia (MINAYO; SOUZA, 2000). 

Minayo e Souza (2000), em outro estudo apontam as redes como um novo 

paradigma na prevenção da violência. Segundo Njaine (2007, p. 1230): 

 

As redes, como forma de atuação, não só têm a tarefa de proteger em larga 
escala, mas também de fazer com que a violência, suas causas e 
consequências sejam reconhecidas como um problema que afeta os 
indivíduos e a coletividade. Ainda contribuem para mostrar que o mal da 
violência contra crianças e adolescentes é abominável, mas tem cura. 

 

 Ainda discorrendo sobre redes: 
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Ao cuidar do saudável crescimento e desenvolvimento desses pequenos 
cidadãos, o trabalho em rede torna pública e politizada uma problemática 
típica da sociedade patriarcal e adultocêntrica, que só pode ser vencida pela 
solidariedade e complementaridade de parcerias, de forma que cada parte 
cumpra seu papel e se conecte com as outras (NJAINE et al, 2007, p.1230). 
 
 

Assim, violência contra criança tem que ser vista em rede, que articule os 

níveis mais íntimos e recônditos do recesso do lar e das relações interpessoais nas 

famílias, nas escolas, nas ruas. Em segundo lugar, nenhuma ação em relação a 

esse fenômeno pode ser apenas setorial ou oficial. Ela deve, ao contrário, articular 

esforços ou iniciativas que superem disciplinas, ministérios e instituições. Não é o 

setor saúde isoladamente que responderá de forma completa ao problema.  

A formação de redes intersetoriais como novo paradigma que desponta para 

a prevenção da violência será mais detalhado no capítulo seguinte. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1 AS REDES COMO NOVO PARADIGMA DE ATUAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA 

 

 

 Existe um considerável conjunto de descrições das estruturas sociais 

emergentes no século XXI que destaca o fato de as sociedades contemporâneas 

estarem sendo palco de extraordinárias transformações econômicas, políticas, 

culturais, sociais e tecnológicas. É neste quadro teórico que Castells (2000, p. 46) 

situa a nova estrutura social “a lógica de sua estrutura básica em redes, o que 

explica o uso do conceito de sociedade em rede”. 

O conceito de rede trabalhado por Castells (2000, p. 498) parte de uma 

definição bastante simples "rede é um conjunto de nós interconectados", mas que 

por sua maleabilidade e flexibilidade oferece uma ferramenta de grande utilidade 

para dar conta da complexidade da configuração das sociedades contemporâneas.  

O mesmo autor em um conceito mais ampliado explica que: 

 

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou 
seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com 
base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de 
inovação sem ameaças ao seu equilíbrio (CASTELLS, 2000, p. 499). 
 
 

Entre outras possibilidades de uso do conceito de "rede", escolheu-se o 

conceito de Castells por entender que serve para fundamentar a compreensão do 

significado daquelas que aqui são analisadas: redes de prevenção e tratamento da 

violência contra a criança e o adolescente. 

Abordar o fenômeno da violência e as experiências de rede de proteção ou de 

prevenção significa investigar sua configuração, e muito mais, o quanto ela oferece 

de potencial de intervir, interromper, tratar ou superar a violência a que estão 

submetidas milhares de crianças. Sem deixar de abstrair o desenho dessas redes 

sob o prisma de sua institucionalidade e efetividade, é necessário tentar assimilar o 

quanto elas incorporam de parcerias e interconexões que possam viabilizar o 
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encaminhamento, o atendimento e a proteção às vítimas da violência e suas 

famílias. Em um segundo momento, investigar as diversas possibilidades de 

desenvolvimento de ações de prevenção e tratamento (NJAINE, 2007).  

Para tal empreendimento, faz-se necessário um olhar sobre a história e o 

contexto em que esta rede foi criada, explorando-se seus eixos e princípios de 

atuação. O foco de atenção e o contexto referencial é o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente. As redes de apoio e proteção são formas de 

organização social que vêm se estruturando, no Brasil, desde a década de 80, com 

o objetivo de socializar e propiciar funcionalidade às intervenções em favor de 

pessoas em situações de vulnerabilidade e risco (OLIVEIRA; et al., 2006). 

Muitas dessas redes foram gestadas no contexto histórico da mobilização por 

cidadania, ocorrida em torno da Constituição Federal de 1988. A finalidade era 

organizar a sociedade civil, em busca de soluções para questões que demandavam 

mudanças, como a situação da mulher, do negro e das crianças. Esse movimento foi 

responsável pela concepção do desenho do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente. Demarcou princípios básicos que orientaram para a 

municipalização do atendimento, a participação direta da sociedade e a criação dos 

conselhos de direitos de composição paritária, envolvendo o Estado e a sociedade 

civil (OLIVEIRA; et al., 2006). 

A complexidade das relações que envolvem a violação de direitos de crianças 

e adolescentes exige que o sistema funcione em sintonia com o conjunto da 

sociedade no estabelecimento de interconexões flexíveis e criativas. Assim, o 

trabalho em redes de proteção, toma como estratégia-chave a consolidação de 

parcerias. No entanto, o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente não é algo isolado da realidade, encontra-se profundamente inserido 

em um macro contexto, passando por suas influências e limitações (OLIVEIRA; et 

al., 2006). 

Estas redes são, na verdade, uma forma de organização pautada pela ética, 

com estrutura horizontal, autônoma, na qual a participação social deve ser 

incentivada, a diversidade valorizada e o protagonismo desenvolvido. Seus objetivos 

são definidos a partir de um diagnóstico elaborado coletivamente e nela devem estar 
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representantes do poder público, das organizações da sociedade civil, profissionais 

independentes e clientes atendidos (GUERRA, 2006). 

De acordo com Oliveira; et al. (2006) fazem parte do Sistema de Garantia na 

área da infância e adolescência as seguintes instâncias: o sistema judiciário; 

administrativo de atendimento e de políticas setoriais. Cada uma delas é dividida em 

órgãos, com atribuições bem definidas. Descrevemos a seguir a função de alguns 

desses órgãos. 

Em relação ao sistema judiciário os órgãos que cuidam da defesa dos direitos 

da criança e do adolescente são: a delegacia especializada, órgão da polícia civil 

encarregado de investigar e apurar fatos em que crianças e adolescentes sejam 

vítimas de crimes; Ministério Público que cuida de fiscalizar o cumprimento da lei; 

Defensoria pública, órgão encarregado de prestar assistência jurídica gratuita para 

as pessoas que dela necessitam; Justiça da infância e da juventude é o órgão 

encarregado de aplicar a lei para solucionar os conflitos relacionados aos direitos da 

criança e do adolescente. 

O sistema administrativo de atendimento engloba o conselho tutelar que é um 

órgão administrativo ligado a esfera da administração municipal, mas autônomo, 

responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes ameaçados ou violados 

em seus direitos. Tem o poder de aplicar medidas cabíveis conforme a situação dos 

casos notificados.  

 O sistema de políticas setoriais engloba o setor de educação, saúde e 

assistência social. A atuação conjunta das políticas setoriais é fundamental e, o 

setor saúde assume um lugar de ator indispensável no cenário dessa articulação. 

Destacando a atuação do setor saúde Minayo (1994, p.9) aponta que o setor saúde 

“constitui a encruzilhada para onde confluem todos os corolários da violência, pela 

pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de urgência, de atenção 

especializada, de reabilitação física, psicológica e de assistência social”. 

Guerra (2006) defende que uma rede de combate a violência busque integrar 

a ela crianças vítimas e não vítimas que possam contribuir para a prevenção do 

fenômeno, bem como pais.  Isto seria bem importante uma vez que os serviços 

existem para a população e na medida em que as pessoas participam deles ajudam 

a prevenir para que um número maior de crianças sejam vítimas da violência. Se é 
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nosso desejo o empoderamento de nossos clientes, precisamos fazer com que 

participem ativamente da rede, lembrando-nos sempre de que, em grego, cliente é 

aquele que quer ser ouvido.    

Além das instâncias, alguns aspectos são importantes para a formação de 

redes embora na vida real não estejam necessariamente divididos em etapas tais 

quais apresentamos aqui didaticamente. Uma rede é algo dinâmico, não estático, 

constituída por pessoas com sentimentos, opiniões, pensamentos. Guerra (2006) 

propõe cinco etapas para a formação de redes que serão elencados a seguir, mas 

todos os momentos aqui elencados não necessariamente ocorrem na ordem em que 

os apresentamos. 

A primeira etapa é a iniciativa. Uma rede desta natureza pode ser formada por 

iniciativa espontânea de um grupo de pessoas, mas geralmente acaba sendo a 

iniciativa de uma organização da sociedade civil ou do poder público e que tem uma 

intencionalidade explicitada no momento da formação da própria rede. A esta 

organização que toma a frente em termos da proposta de organização de uma rede 

damos o nome de “produtor social”, que é a pessoa ou instituição que tem 

capacidade de criar condições econômicas, organizacionais, técnicas e profissionais 

para que um processo de rede aconteça (GUERRA, 2006).   

A rede deve ser preparada, a médio prazo, para não contar com o “produtor 

social” de forma eternizada, sendo que muitas vezes dependendo dos rumos que a 

rede adotar, a organização proponente poderá continuar na rede mas sem exercer o 

mesmo papel. O que não se pode permitir é que a rede acabe sendo tutelada por 

uma organização, impedindo-se a sua caminhada para a autonomia. 

Um ponto importante abordado por Inojosa (1999) é a preocupação com a 

institucionalização de redes na medida em que, segundo ela, um trabalho de 

participação transformadora fica difícil de ser mantido quando a rede se estrutura em 

uma personalidade jurídica, com estatutos, hierarquia, limitação de parcerias. 

Outra fase importante na formação das redes é a adoção dos passos do 

planejamento estratégico da seguinte forma: Estabelecimento de valores/princípios e 

concepção sobre a causa; Análise de cenário/diagnóstico situacional baseado em 

talentos e recursos; Visão de futuro; Missão ou idéia-força; Objetivos; Estratégias e 

atividades; População beneficiada.  
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Além de um processo de capacitação quanto à organização de um 

planejamento estratégico específico para a rede, deve existir um momento de 

capacitação para as organizações e/ou profissionais que integram a rede em termos 

do que se entende por violência contra a criança, suas diferentes modalidades, suas 

consequências, as principais técnicas de abordagem, principais formas de 

prevenção, a notificação dos casos suspeitos e/ou confirmados, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e os seus dispositivos em termos desta violência. Isto 

contribuiria para a unificação conceitual e de linguagem sobre a temática (GUERRA, 

2006). 

A terceira etapa é estabelecer a intercomunicação entre instituições e 

membros da rede. Em uma rede é importante que:  

 

Todos saibam de tudo, todos recebam as mesmas informações que 
circulam na rede. E todos tenham igual responsabilidade de fazer o que 
acham que devem fazer frente a determinadas informações que lhes 
chegam. A desconcentração do poder é condição de verdadeira 
democracia. O livre fluxo de informações é condição para se assegurar a 
transparência. (GUERRA, 2006, p.7).   

 

 

Portanto, em uma rede onde as informações circulam horizontalmente, há o 

estabelecimento da intercomunicação, pois, os fios que ligam entre si e os nós de 

uma rede são canais pelos quais transitam as informações. 

A quarta etapa a ser pensada é a sustentabilidade da rede. Os recursos de 

uma rede estão nela depositados, ou seja, nas pessoas e nas organizações que a 

compõem. De modo geral, as organizações integrantes da rede costumam 

disponibilizar recursos materiais para suas atividades (telefone, papel, computador). 

Evidentemente que isto vai depender do compromisso do representante da 

organização na rede em termos de conseguir tal apoio dentro de sua respectiva área 

de trabalho (GUERRA, 2006).  

A quinta e última etapa a ser pensada na formação de redes é a avaliação. 

Guerra (2006, p.9) aponta que: “o processo da rede apresenta condições de ser 

avaliado através da análise de seus princípios norteadores: horizontalidade, 

diversidade, autonomia, processo decisório democrático-participativo, participação 

ativa de todos os integrantes, intercomunicação ampla e transparente”.  
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É importante, a clareza que mesmo não seguindo todas as etapas descritas 

anteriormente e independente das instituições que venham a fazer parte da rede, 

uma das características mais marcantes e imprescindível dessa forma de 

organização social é o seu modelo não piramidal, que não combina com a 

elaboração de estatutos, regimentos porque estes dispositivos conduzem ao 

engessamento, ao controle, ao poder hierárquico e acabam por distorcer o 

dinamismo e a parceria, elementos necessários a organização em redes. 

Ainda não existe no Brasil um mapeamento consolidado das experiências em 

rede que estão em curso nas diversas regiões, embora se saiba que, mesmo em 

diferentes níveis de construção, muitas delas vêm conseguindo obter alguns êxitos 

significativos no campo da prevenção da violência em geral e da proteção a pessoas 

em situação de violência. As múltiplas e muitas vezes improváveis possibilidades de 

parceria são características das redes, principalmente entre Estado, setor privado e 

sociedade (NJAINE, 2007). Mas, independente de um mapeamento algumas 

experiências se destacam na rede de prevenção da violência, descreveremos 

sucintamente algumas delas a seguir tomando por base os estudos anteriores de 

Oliveira; et al. (2006); Njaine (2007);  Oliveira apud (LIMA, 2006); Neves; et al. 

(2006). 

Njaine (2007) aponta a experiência de Curitiba (PR) como uma das que mais 

se destacam no país: Rede de Proteção às Crianças e aos Adolescentes em 

Situação de Risco para a Violência. Criada em 2000 com o objetivo de oferecer um 

atendimento integral a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos (incompletos) de 

idade, de ambos os sexos, bem como a seus familiares. Atende a pessoas de todo o 

município e encaminha os não moradores aos conselhos tutelares dos municípios de 

origem.  

A mesma autora esclarece que foram várias as necessidades que motivaram 

a formação da Rede: complexidade do problema, que exige abordagem 

multiprofissional e interinstitucional; consciência sobre a alta incidência de maus-

tratos contra crianças e adolescentes; necessidade de articulação dos recursos e 

serviços existentes para o enfrentamento do problema; priorização absoluta da 

criança e do adolescente nas distintas gestões municipais, cumprindo, assim, as 

metas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); urgência de produção de 
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informações e indicadores que permitissem o conhecimento do problema e o 

monitoramento das ações; necessidade de elaboração de estratégias de prevenção 

e enfrentamento à violência. 

A Rede conta com a infra-estrutura física do serviço público municipal 

(telefones, computadores, salas, fax, veículos e outros recursos). Não existe verba 

específica para suas atividades. Na medida do possível, os recursos necessários 

para a confecção de material gráfico, capacitação e infra-estrutura surgem a partir 

da solidariedade de diferentes órgãos (NJAINE, 2007). 

O grau de inserção das instituições é frequentemente desigual, levando ao 

comprometimento da articulação entre elas. A coordenação municipal e a regional 

apresentam uma melhor avaliação em relação aos órgãos da rede local, 

especialmente em relação à assiduidade dos responsáveis pelas organizações nos 

encontros. A cooperação de grupos de trabalho de diferentes setores locais, que se 

articulam formal ou informalmente, vem dando algumas respostas aos problemas da 

violência no interior das próprias comunidades. Neste sentido, o papel que a Rede 

vem desempenhando é importantíssimo para fortalecer o nível local, as 

comunidades e os pequenos grupos que se engajam nessa tarefa (NJAINE, 2007). 

A Rede não conta com estatísticas e registros centralizados que descrevam 

os tipos de ação e meios de proteção ou de prevenção realizados a favor das 

crianças e adolescentes e de seus familiares. As coordenações regionais, sim, 

dispõem de registros em atas ou em memórias de reuniões, embora, não 

sistematizados. A ficha de notificação da violência tem sido utilizada para 

acompanhar os casos e subsidiar a construção de um "banco de dados sobre a 

situação de violência contra crianças e adolescentes" no município (NJAINE, 2007). 

A prática de avaliação dos resultados das ações de proteção e de prevenção 

realizadas na Rede ainda não está estabelecida, o que é uma pena, pois impede 

dimensionar e apreciar devidamente seus resultados (NJAINE, 2007). 

A experiência de Curitiba (PR) mostra que a implantação de uma rede de 

proteção não exige grandes investimentos do setor público ou privado, mas, acima 

de tudo, uma mudança de olhar e uma visão mais atenta dos profissionais, 

familiares e outros responsáveis para as crianças e adolescentes, visando a 

prevenir, orientar, diagnosticar e prestar assistência por meio dos equipamentos 
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legais. Nesse sentido, não necessariamente se deve criar novos serviços ou 

programas (a não ser que, por algum motivo, esses precisem ser reorganizados), 

mas integrar os já existentes, contando com pessoas sensibilizadas e 

comprometidas (NJAINE, 2007). 

Outra experiência de redes de prevenção de violência que vem se 

destacando a nível nacional é a Rede de Atenção a Mulheres, Crianças e 

Adolescentes em Situação de Violência criada em Goiânia (GO). Oliveira apud 

(LIMA, 2006) descreve que a rede que se constituiu em Goiânia foi criada em 2000, 

como resultado de uma articulação do Fórum Goiano pelo Fim da Violência Sexual 

Infanto-Juvenil e o Fórum Goiano de Mulheres com as instituições, órgãos e 

entidades ligadas às áreas de Saúde, Assistência Social, Educação e Jurídica. A 

inclusão das mulheres numa organização que se preocupa em atender às pessoas 

que se encontram em situação de violência deveu-se às experiências de 

movimentos sociais em defesa da mulher, encampados tanto pelos grupos 

feministas quanto pela sociedade civil no Brasil, a partir da década de 1960. 

A referida autora afirma que atualmente bastante consolidada, a rede de 

atenção é composta por mais de 30 organizações governamentais e não-

governamentais de Goiânia e do Estado de Goiás As ações desenvolvidas pela  

rede de atenção são definidas conforme seis eixos, dividindo-se as 

responsabilidades entre governo e sociedade civil, de acordo com o Plano Nacional 

de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. São eles: notificação, 

diagnóstico, intervenção, formação, pesquisa e prevenção. 

A composição da rede de atenção é muito diversificada, pois integra: 

unidades de saúde, instituições de educação, órgãos de assistência social e 

atendimento especializado, órgãos competentes do sistema de garantias 

(exigibilidade de direitos ou responsabilização criminal), Ministério Público, delegacia 

da infância, delegacia da mulher, Justiça da Infância, conselhos tutelares e polícia. 

Participam também dessa composição tanto entidades de defesa de direitos e de 

acompanhamento jurídico, como, por exemplo, centros de defesa de direitos, 

movimentos sociais, organizações de estudos, de pesquisas e de capacitação. 

Observa-se que a dinâmica do próprio atendimento desenha o fluxo da rede, 

esboçando o caminho percorrido pelas vítimas. Vai desde a porta de entrada que, 
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por excelência, são os conselhos tutelares, até o atendimento especializado 

(OLIVEIRA, apud LIMA, 2006). 

Mostrando mais uma experiência bem sucedida Neves; et al. (2006) apontam 

a vivência de Manaus (AM). O Serviço de Atendimento as Vítimas de Agressão 

Sexual (SAVAS) foi implantado no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), 

cidade de Manaus, em junho de 2001. É o único do Estado a prestar atendimento às 

vítimas de violência sexual e teve como um dos seus propósitos iniciais, capacitar 

médicos residentes da área de ginecologia para essa atuação. 

 A mesma autora cita que após um ano de seu funcionamento, percebeu-se a 

necessidade de promover algumas modificações a fim de que fosse ampliado o 

âmbito do atendimento, inicialmente programado apenas para a questão feminina. 

Primeiro, a atenção passou a ser prestada independente do sexo e da idade da 

vítima, pois havia uma demanda também do sexo masculino. Com a experiência 

adquirida, o serviço pode se organizar para um atendimento não só de urgência 

como era feito, mas também para o acompanhamento das vítimas. 

Incrementou-se, então, a divulgação do programa tanto para a equipe de 

saúde do próprio HUGV como para outras organizações, facilitando, o mais cedo 

possível, a acolhida da vítima pelo serviço, o que em muito diminui as morbidades 

de ordem médica, psicológica e social. O SAVAS criou e padronizou rotinas. O 

atendimento inicial é realizado por uma equipe multidisciplinar composta de 

ginecologista, enfermeiro, psicóloga e assistente social, após prévia capacitação. 

Esse grupo também tem trabalhado na capacitação das diversas equipes do 

hospital, desde as que atuam na recepção até as que administram o hospital, tendo 

como meta que a vítima receba atendimento humanizado (NEVES; et al, 2006). 

Outra meta dos gestores desse serviço foi sensibilizar o governo, 

compreendendo que sozinhos não conseguem garantir a continuidade das 

propostas, freqüentemente atravessadas por interesses políticos. Igualmente, a 

transformação precisa abranger o meio social, cultural e jurídico que gera e tolera a 

violência sexual. Para enfrentar o problema da violência física e sexual, é preciso 

que todos os segmentos da sociedade se empenhem em estratégias, em curto, 

médio e longo prazo. Nesse sentido, foram empreendidas parcerias com a 

Delegacia da Mulher, Instituto Médico Legal (IML), Conselho Tutelar, Ministério 
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Público, Juizado da Infância e Adolescência que passaram a encaminhar os casos 

que chegam até eles. Registra-se também o apoio da imprensa na divulgação do 

serviço, o que, no caso concreto, tem permitido aumento na demanda. Hoje o 

SAVAS é um serviço que tem suas atividades reconhecidas pelo atendimento que 

presta a esta parcela da população (NEVES; et al., 2006). 

Pelas experiências descritas, fica claro o alcance de uma rede de atenção e 

sua importância para a sociedade. No entanto, não se pode perder de vista que suas 

ações não substituem a política municipal ou estadual, para que isso não desobrigue 

o Estado de seu papel perante a sociedade (OLIVEIRA apud LIMA, 2006). 

Pelo exposto podemos depreender que as redes de atenção a violência 

contra a criança visam a garantir a proteção integral. Os profissionais que atuam nos 

setores considerados básicos, como saúde, educação, assistência social e justiça 

têm a responsabilidade e o compromisso de atuar como mediadores sociais na 

busca de soluções para questões tão prementes, como é a da violência sofrida pelas 

crianças. Nesse sentido, esses profissionais são atores essenciais para assegurar e 

viabilizar a integração entre os serviços disponíveis no próprio Sistema de Garantia 

de Direitos, tornando-os mais efetivos na realização de sua missão. 

Entre tais profissionais destacamos aqui o enfermeiro. Acredita-se, que este 

precisa ter conhecimento científico sobre a „problemática violência‟, para cumprir 

com sua responsabilidade em relação à assistência profissional. Além disso, deve 

haver compromisso legal e moral, enquanto cidadão/profissional, comunicando 

oficialmente aos órgãos pertinentes, como o Conselho Tutelar e o Ministério Público, 

os casos suspeitos de violência contra as crianças ou adolescentes (ALGERI; 

SOUZA, 2006). 

Em qualquer um dos lugares de atuação do enfermeiro, combatendo o 

fenômeno da violência contra crianças, reforça-se a importância da articulação 

envolvendo outras instâncias jurídicas, administrativas, as universidades e os 

serviços de saúde para a formação de redes. A partir da troca de experiências entre 

esses, tanto no nível de pesquisa quanto de assistência, é que se poderá vislumbrar 

melhorias na atuação dos profissionais de enfermagem frente ao complexo 

fenômeno da violência contra a criança.  
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 Concordarmos com a ideia de Njaine (2007) quando discorre que em função 

dos requisitos e da complexidade do fenômeno violência conclui-se que a 

construção de redes, por ser uma estratégia de ação nova, exige investir em 

capacitação e incentivo dos participantes, para que todos possam se comunicar de 

forma ágil e clara. Esse é um grande e permanente desafio a ser enfrentado, que 

requer a participação de amplos setores sociais como, por exemplo, a mídia, a 

educação, a saúde e os movimentos comunitários. Trata-se de prover informação 

que possibilite a transformação, não somente por meio da aquisição de 

conhecimento formal sobre a violência, mas, principalmente, por intermédio da 

promoção da cidadania como forma de enfrentamento da violência. 

 

 

4.2 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) COMO INSTÂNCIA DA REDE DE 

AÇÃO 

 

 

 Compreendendo a ESF como instância de composição essencial nas redes 

de prevenção e tratamento, seja como nível de atenção primária sendo porta de 

entrada do sistema de saúde, capaz de direcionar as vítimas aos serviços 

necessários, ou como serviço de acompanhamento as vítimas, discorreremos sobre 

a ESF e a sua inserção na rede de prevenção e tratamento da violência contra a 

criança. 

Assim esclarecemos que a atenção primária à saúde é uma estratégia de 

organização dos serviços que vem sendo adotada recentemente por diversos 

países, tendo em vista a necessidade de reorganizar os serviços para atender as 

necessidades da população. Essa concepção de reorganização veio a partir da 

Conferência Internacional sobre Cuidados primários em Saúde em Alma Ata, em 

1978, realizada em conjunto com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).  

Segundo Mendes (2002) essa conferência definiu como elementos 

fundamentais da atenção primária à saúde a educação sanitária; o saneamento 

básico; o programa materno-infantil, incluindo o planejamento familiar; a prevenção 
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de endemias; o tratamento apropriado de doenças e danos mais comuns; a provisão 

de medicamentos essenciais; a promoção a alimentação saudável e de 

micronutrientes; e a valorização da medicina tradicional. 

O mesmo autor esclarece que a proposição desses elementos essenciais leva 

a três interpretações sobre a atenção primária: primeira interpretação atenção 

seletiva como programa destinado a populações pobres; segunda atenção primária 

como nível hierárquico do sistema de saúde, funcionando como porta de entrada e 

implicando a articulação com outros níveis do sistema; e a terceira atenção primária 

como estratégia de organização do sistema de saúde como forma de reordenar os 

recursos para atender as necessidades de saúde da população. A segunda 

interpretação é a que foi utilizada nesta pesquisa. 

Partindo dessa interpretação e em reconhecimento às crescentes iniquidades 

de saúde da população, tomando por base os princípios do sistema de saúde 

vigente, o SUS, o Ministério da Saúde (MS) em 1994 põe em prática no Brasil a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) partindo do entendimento da família como núcleo 

de agregação de pessoas inseridas em um contexto social por compreender que a 

ESF: 

 
É um modelo de assistência à saúde que vai desenvolver ações de 
promoção, a prevenção e a proteção à saúde do indivíduo, da família e da 
comunidade, através de equipes de saúde que farão o atendimento na 
unidade de saúde local e na comunidade, no nível de atenção primária 
(BRASIL, 1997, p.10). 
 
 

 Com esse entendimento Leucovitz e Garrido (1998) destacam o caráter 

estruturante da ESF explicando que não é uma estratégia paralela na organização 

dos serviços de saúde. Tal compreensão induz ao pensamento de que a ESF veio 

para substituir o SUS, pensamento equivocado, já que a estratégia surgiu como 

proposta reorganizadora do SUS, tornando-o mais acessível, equânime, 

descentralizado e estruturado desde a atenção básica. A reestruturação do modelo 

assistencial através da atenção primária é apontada por Mendes (2002) como a 

mola mestra das mudanças de todo o serviço de saúde e a ESF é enfocada como 

exemplo dessas mudanças. 

 O correto entendimento da proposta da ESF dar-se-á pelo conhecimento e 

operacionalização dos seus princípios norteadores que são o primeiro contato, a 
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longitudinalidade, a integralidade, a coordenação, a focalização na família e a 

orientação comunitária (MENDES, 2002). 

 De acordo com a proposta, a unidade básica de saúde passa a ser unidade 

de saúde da família. Essa é o primeiro contato do usuário com o sistema de saúde e 

tem como função prestar assistência contínua e integral às pessoas do território que 

vive sob a sua responsabilidade. Sendo a porta de entrada do sistema de saúde a 

ESF necessita de uma rede de referência e contra-referência capaz de resolver 

ações que exijam maior complexidade tecnológica, como encaminhamentos para 

consultas especializadas, serviços de acompanhamento ao usuário, apoio 

diagnóstico e internação hospitalar. 

 Cada unidade pode abrigar mais de uma equipe multiprofissional que deve 

ser composta, no mínimo, por 1 médico generalista, 1 enfermeiro, 1 técnico de 

enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. 

 Aos profissionais que compõem as equipes são propostas novas maneiras de 

agir em saúde, embasadas em três dimensões que segundo Chiesa e Veríssimo 

(2010) são: a dimensão técnica que se relaciona mais especificamente ao 

atendimento dos indivíduos e famílias, ao desenvolvimento de ações de prevenção e 

acompanhamento a grupos específicos, aos agravos prevalentes e a situações de 

risco; a dimensão política, na qual o profissional é elemento para reorientação da 

concepção e do modo de atenção a saúde, discutindo os problemas junto à 

comunidade, e é fomentador da organização da comunidade para a cidadania e a 

inclusão social; e a dimensão, que aparece como fruto da tentativa de resolver 

questões como acesso aos serviços, no que lhe corresponde a racionalidade 

técnica, mas buscando a operacionalização da equidade. 

 Em relação à focalização na família, Starfield (2002) explica que a família é 

importante porque oferece o contexto para a avaliação dos problemas do paciente, 

ajuda a isolar determinados diagnósticos na decisão de uma intervenção apropriada, 

porque a família pode diferir na capacidade de realizar o tratamento e seguir 

estratégias. 

 Pautada nesses conceitos a ESF vem se expandindo desde a sua criação e 

incorporando políticas e estratégias para melhorar a saúde e a qualidade de vida da 

população. Um exemplo é a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 
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Acidentes e Violências (PNRMAV), implantada em 2001 pelo Ministério da Saúde e 

tem como diretrizes prioritárias a promoção de comportamentos e ambientes 

seguros e saudáveis; vigilância e monitoramento da ocorrência de violências e 

acidentes, e de seus fatores de risco e de proteção; atenção integral e humanizada 

as vítimas de violência em todos os níveis de atenção (básica, média e alta 

complexidades), assim como todo atendimento pré-hospitalar e reabilitação; 

capacitação de recursos humanos; apoio ao desenvolvimento de estudos e 

pesquisas (BRASIL, 2008). 

 Para o desenvolvimento dessas ações no nível local foi instituída a Rede 

Nacional de Núcleos de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde, 

responsável pela articulação e apoio às ações da atenção básica com ênfase na 

ESF. Os núcleos articulam, no plano local, as redes de atenção e de proteção social 

às vítimas de violência. Assim, desde a sua criação em 2004, os núcleos vêm se 

expandindo, pois eram 40 núcleos participantes da rede nacional, cresceu para 78 

em 2006, 130 em 2007 e 203 em 2008 (BRASIL, 2008). 

  As ações das equipes da ESF é estratégica na identificação e prevenção de 

todas as formas de violências, principalmente a violência intra-familiar, como o 

trabalho infantil, os maus tratos contra a criança. 

 Ainda, dentro das contribuições para a prevenção da violência citamos a 

Política Nacional de Promoção da Saúde, lançada em 2006 e direcionadas por sete 

eixos de intervenção, dentre eles a prevenção da violência e o estímulo a cultura de 

paz. A cultura da paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos 

e estilos de vida de pessoas, grupos e nações baseados no respeito pleno à vida e 

na promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, na prática da 

não-violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação, podendo ser uma 

estratégia política para a transformação da realidade social (BRASIL, 2009a). 

 Estudo realizado por Minayo e Deslandes (2009) para avaliar a PNRMAV 

mostra que a ESF tem muito a trilhar na luta contra a violência. O estudo considera 

como baixo o percentual de unidades locais de saúde que realizam atendimento 

diferenciado às vítimas de acidentes e violências.  Mesmo constituindo o alicerce da 

rede de serviços de saúde, a rede básica está quase ausente dos atendimentos aos 

agravos por violência, na forma como preconizada pela PNRMAV.  
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  Na verdade, o atendimento médico, seguindo uma linha tradicional de 

atuação constitui a principal prioridade dos serviços que atuam nas consequências 

das causas externas (CEs). Mesmo quando o Programa Saúde da Família (PSF) se 

destaca por promover o encaminhamento dos pacientes para acompanhamento, 

observa-se total desarticulação no nível da contra-referência (MINAYO; 

DESLANDES, 2009). 

 Em relação à articulação da ESF com outras instituições capazes de atuar 

contra a violência, Minayo e Deslandes (2009, p. 1645) avaliou que: 

 

A parceria das unidades de saúde com as demais instituições que podem 
auxiliar no cuidado e acompanhamento das vítimas de acidentes e violência 
e apoiá-las na busca de seus direitos precisa ser um foco de maior 
investimento intersetorial. Além da articulação, já mais consolidada em 
alguns serviços, com o Conselho Tutelar e com programas de assistência 
social, em todos há uma grande diversidade de possibilidades pouco 
exploradas: interação com escolas, com universidades, com ONGs e com 
grupos comunitários, entre outros. 
 
 

Minayo e Deslandes (2009) ainda citam que as ações de prevenção são ainda 

pouco pensadas, institucionalizadas e empreendidas, mostrando na sua avaliação 

que apenas metade dos serviços que atendem a vítimas de acidentes e violência 

cuida dessa importante ação que tem centralidade na PNRMVA, que coloca como 

sua diretriz principal a promoção da qualidade de vida e não apenas o tratamento 

dos agravos. 

Em relação à notificação dos casos atendidos a avaliação realizada por 

Minayo e Deslandes (2009) mostra que o sistema de registro sobre acidentes e 

violências nos três níveis de atenção é ainda pouco fidedigno e pouco eficiente, em 

especial na atenção básica. Inúmeras limitações ocorrem e dentre elas citamos o 

subjetivismo com que muitos profissionais registram os fatos ou o puro e simples 

descaso na notificação. Analisando a situação de notificação (obrigatória) de 

violências contra crianças e adolescentes, nas diferentes capitais, observa-se que 

este dispositivo funciona melhor nos níveis pré-hospitalar e hospitalar. 

Outro estudo avaliativo da atuação da ESF na violência contra a criança, 

realizado por Bezerra (2009) no Município de Mossoró (RN), mostra que o quadro 

equipara-se a realidade nacional, apontada em pesquisas realizadas por Minayo e 

Deslandes (2009).  
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Bezerra (2009) avalia que as ações de prevenção da violência contra a 

criança são realizadas somente no cotidiano das equipes de Saúde da Família após 

a confirmação de casos. Diante dessas constatações, a autora aponta duas 

justificativas para essa atuação profissional: 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. 6) 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 (BEZERRA, 2009). 

A segunda justificativa mencionada por Bezerra (2009) 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. 

 Diante dessa avaliação percebemos que a formação da rede para prevenção 

e tratamento da violência contra a criança fica comprometida, uma vez que uma das 

instâncias fundamentais na sua composição ainda deixa lacunas ao lidar com a 

violência. É verdade que essas lacunas advêm de problemas como a capacitação 

dos profissionais para prestar o atendimento, sobrecarga de trabalho, receio de 

notificação e encaminhamentos necessários as vítimas e suas famílias. 

 Mas, sendo a ESF historicamente recente, assim como o paradigma de 

formação de redes, não se constituem num modelo inacabado, mas em pleno 

processo de aprofundamento de suas bases conceituais para proporcionar o 



 

53 

 

 

surgimento de uma nova práxis para a prevenção e tratamento da violência contra a 

criança. 
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5 METODOLOGIA 

 
“Não há transição que não implique um ponto de 
partida, um processo e um ponto de chegada”   

(FREIRE) 

 

Neste capítulo discutiu-se o percurso metodológico pensado para esta 

pesquisa. Assim foi explicitada a caracterização do tipo do estudo, a descrição do 

local e da população, a descrição das etapas do desenvolvimento da pesquisa-ação, 

a análise dos dados e as considerações éticas legais da pesquisa. 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa desenvolvido na forma de 

pesquisa-ação. 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 mesmo, sentem e pensam. 

 

 

Optou-se pela pesquisa-ação, tendo em vista a necessidade de mudança da 

prática profissional e entendendo que essa mudança não acontece de forma 

verticalizada, mas, através da interação, discussão de problemática e sugestões de 

mudanças vindas dos atores que estão envolvidos nas mudanças.  

Para Thiollent (2008) a pesquisa-ação é direcionada para a resolução de 

problemas e tem por objetivo a transformação de uma determinada realidade, se 

constituindo em uma pesquisa social.  

Para este autor a pesquisa ação encontra um ambiente propício quando “os 

pesquisadores não querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e 

burocráticos da maioria das pesquisas convencionais” (THIOLLENT, 2008, p. 18) 

Assim, a pesquisa-ação tem o objetivo de “propor soluções quando for 

possível e acompanhar ações correspondentes, ou, pelo menos, fazer progredir a 

consciência dos participantes no que diz respeito à existência de soluções e de 

obstáculos”. (THIOLLENT, 2008, p.20) 
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Desta forma, a escolha pelo método de pesquisa-ação partiu do desejo da 

pesquisadora em atingir as mudanças propostas de forma eficaz. Acredita-se na 

possibilidade de transformação na realidade atual de atuação profissional frente a 

violência contra a criança e o adolescente, a partir de uma construção coletiva, 

favorecendo a solução, ou minimização dos problemas encontrados. Assim, esta 

metodologia se constituiu em uma estratégia para alcançar os objetivos traçados 

para este estudo.  

 

 

5.2 CENÁRIOS E ATORES DO ESTUDO 

 

 

O trabalho foi desenvolvido no Centro de Atenção Integral a Criança (CAIC) 

do Bairro Carnaubal do Município de Mossoró-RN. O CAIC, além da UBS conta em 

seu complexo com a Creche e a Escola Monsenhor Francisco Sales Cavalcante. A 

unidade está ligada a Gerência Executiva da Saúde no município de Mossoró. 

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. 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 infra estrutura 

considerada uma das cidades de médio porte mais promissoras 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, a Estratégia Saúde da Família (ESF) teve sua 

implantação no ano de 1999. Atualmente, existem 61 equipes de Saúde da Família 
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cadastradas, sendo 48 distribuídas na zona urbana e 13 na zona rural (BRASIL, 

2009b). 

Além disso, existem 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 contra a criança. Neste sentido, efetuou-se uma visita ao 

conselho tutelar no município, sediado 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. 

Diante das informações fornecidas pelo conselho tutelar foi selecionada para 

fazer parte do estudo a unidade básica do CAIC, tendo em vista que é grande o 

número de notificações acontecidas na área de cobertura da unidade que é o bairro 

Carnaubal.  

A amostra do estudo foi composta pelos profissionais das 2 equipes de saúde 

da família que trabalham na referida unidade, assim foi composta por 2 médicos, 2 

odontológos, 2 enfermeiros, 7 agentes comunitários de saúde, 2 técnicos de 

enfermagem, 2 auxiliares de consultório dentário, e ainda os profissionais de apoio, 

sendo 2 recepcionistas, a gerente da unidade, 1 agente administrativo, 1 assistente 

social, 1 auxiliar de farmácia e 1 técnica de enfermagem. Contou ainda com o apoio 

de 2 conselheiros tutelares da 33ª zona, totalizando 26 profissionais 

Nos critérios de inclusão foram considerados os membros das equipes acima 

descritas e foram excluídos estudantes bolsistas, que por ventura se encontravam 

prestando serviços nas referidas instituições, por se caracterizarem em membros 
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temporários da equipe e os funcionários que decidiram espontaneamente pela não 

participação durante o transcorrer da pesquisa. 

Para garantir o anonimato os participantes foram caracterizados por nomes 

de estrelas. Usou-se a metáfora das estrelas com base na idéia de que 

historicamente, as estrelas foram importantes para as civilizações em todo o mundo, 

usadas para orientação na navegação e assim os profissionais participantes possam 

ser importantes para orientar e modificar a realidade de combate a violência na 

unidade. Outra causa que levou a essa denominação é que popularmente as 

estrelas são admiradas pela sua luz e brilho e assim possam ser os profissionais 

participantes, luz e brilho para a comunidade na luta para cessar a violência contra  

a criança e o adolescente 

 

 

5.3 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

 

Aqui descreve-se os passos planejados para atender aos requisitos de 

cientificidade no desenvolvimento da pesquisa-ação e aos objetivos propostos para 

este estudo.  

O primeiro passo foi a realização de uma reunião com as equipes na UBS em 

um grupo focal quando aplicou-se um questionário para a caracterização dos 

participante (Apêndice A). Concomitantemente, foi esclarecida a proposta da 

pesquisa junto aos participantes a fim de verificar a viabilização do projeto. 

Romero (2000) define grupo focal como uma sessão informal de pessoas que 

discutirão um tópico específico. Uma característica de grupo focal, essencial para o 

trabalho realizado, consiste na possibilidade de identificar elementos da dinâmica 

social do grupo, suas opiniões e motivações. Nessa atividade as discussões, 

geradas pelo grupo levantam informações importantes. 

A opção pelo procedimento de grupo focal como instrumento técnica do 

presente estudo, justifica-se pela possibilidade de uma melhor interação entre 

pesquisador e participantes, bem como, por ser segundo Ciampone (1998), método 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Navega%C3%A7%C3%A3o_astron%C3%B4mica
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de eficientes resultados quando se trabalha com opiniões e questões relacionadas 

ao prisma da sociedade. 

No grupo focal foi lançada uma questão norteadora (Apêndice B) e os  

participantes foram estimulados a discussão quanto ao tema, sensibilização para o 

processo de mudanças e reflexão sobre como lidar com a violência existente na 

área.  

A partir das discussões foi planejado junto com os participantes os momentos 

seguintes da pesquisa-ação, sendo oficina para capacitação para o uso da ficha de 

notificação de violência doméstica, sexual e outros tipos de violência; capacitação 

para proteção contra a violência ocupacional e reunião com outros órgãos 

responsáveis pala proteção da criança e do adolescente para traçar o fluxograma 

das vítimas na rede de proteção. 

O passo seguinte para implementação da rede foi à realização na UBS de 

uma oficina para que os profissionais conhecessem e aprendessem a utilizar a ficha 

de notificação da violência doméstica, sexual e outros tipos de violência. 

Outro passo na formação da rede foi uma reunião na UBS com 

representantes do conselho tutelar para que os profissionais das equipes 

conhecessem a função do órgão e aprendessem como utilizar os serviços desse. 

Devido às questões estruturais da unidade, que durante o período da 

pesquisa precisou ser fechada para reforma, não foi possível dar continuidade as 

ações para formação da rede. Assim, para avaliar as ações foram realizadas 

entrevistas, através de um roteiro semi estruturado, com os profissionais 

participantes. 

 

 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os resultados foram analisados a partir dos dados coletados através dos  
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livros atas das reuniões dos grupos focais, questionários, oficinas, nas entrevistas e 

nas avaliações com a equipe e apresentados de acordo com os achados da 

pesquisa. 

A análise das informações se deu permanentemente desde o primeiro 

encontro, pois como característica de pesquisa ação, as informações coletadas 

devem ser discutidas e analisadas pelos participantes como aprendizado para 

nortear a ação de prevenção da violência e elaboração de material didático com o 

fluxograma a ser seguido pelas vítimas (THIOLLENT, 2008). 

A análise dos dados se deu a partir da compreensão da análise de conteúdo  

segundo Freire (1992) adaptado por Bueno (2001). 

Utilizamos os pressupostos da análise temática preconizada por Freire 

(1992) uma vez que esta pesquisa foi fundamentada na pedagogia de alfabetização 

que, para o autor, é antes de tudo aprender a ler o mundo e compreender o seu 

contexto. 

Para tanto, o método Paulo Freire, que é um método ativo, dialogal e crítico, 

possibilita buscar conhecimento pensando na realidade, de modo que, ao tomarem 

consciência, sejam criadores de novas práticas. Assim, trata-se de construir uma 

ação transformadora, em que o elemento norteador é o diálogo do pesquisador com 

os pesquisados, numa relação horizontal (BUENO, 2001). O desenvolvimento 

prático deste poderá proceder-se como é esclarecido a seguir. 

O universo temático é o conjunto de temas geradores cuja investigação 

implica uma metodologia dialogada e conscientizadora (FREIRE, 1992). Procura 

descrever e interpretar algumas situações vivenciadas pelos profissionais de saúde 

em relação ao tema violência, identificando-lhes os conhecimentos prévios, 

habilidades e necessidades de aprendizagem. 

Durante a análise processou-se, então, a leitura detalhada de todas as 

observações e respostas emitidas pelos sujeitos pesquisados. Nessa fase fez-se um 

recorte do texto, selecionando palavras e frases que apareciam com mais freqüência 

ou ênfase. A partir das palavras ou expressões agrupadas pela riqueza temática 

foram definidos os temas geradores possíveis de serem trabalhadas nas reuniões do 

grupo focal (BUENO, 2001). 
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Após esse momento foram postas em prática as atividades educativas da 

pesquisa-ação. Em seguida foi realizada a avaliação do processo usando um 

questionário (Apêndice c) e seguindo os mesmos passos descritos acima. 

 

 

5.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E LEGAIS DA PESQUISA 

 

 

A fim de resguardar os direitos legais e jurídicos dos sujeitos envolvidos em 

pesquisas com seres humanos, encontra-se em vigor na legislação brasileira a 

Resolução 196/96, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde, em 10 de outubro de 1996. 

Por tratar-se de uma pesquisa que envolve seres humanos, sabe-se que a 

fim de preservar a integridade física, moral e social dos sujeitos este estudo foi 

submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, respaldado por 

esta resolução, seguindo os trâmites legais previstos, orientações e normas, para 

então, ser executado conforme o planejamento. 

Foi solicitado dos participantes o preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice D), após esclarecimentos 

sobre os objetivos da pesquisa, os riscos envolvidos e os resultados esperados, bem 

como foi assegurado à confidencialidade e privacidade. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com parecer de nº 158/2010, CAAE: 

0176.0.051.000-10.   
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 “A prática educativa será tão mais eficaz quanto, 
possibilitando aos educandos o acesso a 
conhecimentos fundamentais ao campo de que se 
formam, os desafie a construir uma compreensão 
crítica de sua presença no mundo”  

(FREIRE). 

 

A seguir, são abordados os resultados obtidos no decorrer da pesquisa, 

descrevendo-se os passos do estudo, na tentativa de implementar um agir resolutivo 

frente a violência contra a criança e o adolescente, até chegar-se a uma avaliação 

final de todas as ações efetivadas e incorporadas na prática dos profissionais da 

unidade. 

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), 

localizado à Rua Souza Leão, s/nº, Bairro Carnaubal, zona sul do Município de 

Mossoró-RN. No CAIC, além da ESF, funciona a Creche recebendo crianças de 0 a 

5 anos e a Escola Monsenhor Francisco Sales Cavalcante, que trabalha com ensino 

fundamental do 6º ao 9º ano, ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), 

ou seja, a maior parte dos alunos se encontram entre  a infância e a adolescência. O 

CAIC do Carnaubal é um complexo que agrega em um mesmo espaço físico 

unidade de saúde, creche e escola, assim torna-se um local estratégico para o 

desenvolvimento de um trabalho intersetorial.  

A estrutura dos CAIC‟s foi pensada desde o governo de Fernando Collor de 

Mello e o Decreto 631 de 12 de agosto de 1992 do Governo Federal propôs a 

construção de cinco mil CAIC‟s para serem geridos em parceria com Estados, 

Municípios e sociedade civil organizada. Entretanto, foram construídos, em território 

brasileiro 423 CAIC‟s até o ano de 1994 (FONSECA, 2010). 
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Em Mossoró o CAIC do Carnaubal iniciou suas atividades em âmbito 

educativo no ano de 1993 e aproveitando a vasta estrutura física e a necessidade da 

comunidade uma unidade básica de saúde foi instalada no prédio. 

Entretanto durante o desenvolvimento da pesquisa ficou clara a falta de 

integração entre essas instituições. Além da minha percepção, os profissionais 

relatam que não existem ações conjuntas para realização de nenhum tipo de 

trabalho ou campanha. 

O bairro onde se localiza a unidade é periférico, tem um total de habitantes 

divididos entre 2.677 homens, 2.880 mulheres e na faixa etária de 0 a 18 anos 

existem 1.961 pessoas (SIAB, 2011). Desta população 715 (76,5%) sujeitos estão 

na faixa etária entre 7 e 14 anos, frequentando a escola atualmente. Na faixa etária 

a partir dos 15 anos, 3.640 (86,3%) pessoas são alfabetizadas e as famílias 

possuem renda mensal média de 1 a 2 salários mínimos, na época referente a 

540,00 reais (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2011). 

De acordo com Rocha; et al., (2011), as áreas periféricas, com seus vários 

problemas estruturais, sociais e culturais, evidenciam conflitos cotidianos que geram 

quadros de violência contra a criança e o adolescente.  

Em relação às características físicas do bairro, a área não possui morros, 

encostas e baixadas, mas apresenta espaços considerados de riscos ambientais 

para a população pela possibilidade de propagação de riscos a saúde como terrenos 

baldios com lixões e sucatas nas ruas. 

De acordo com os profissionais da unidade, a maior parte das habitações da 

área são de alvenaria, 99% das ruas contam com sistema de água encanada, luz 

elétrica e coleta pública de lixo, sendo que apenas 7,2% conta com sistema de 

esgoto. Em breve visita a área ficaram questionamentos quanto a coleta de lixo, 

visto que as principais ruas do bairro são limpas, mas as outras apresentam muitos 

lixões. A área adscrita a unidade conta com 4 escolas, sendo 3 municipais e 1 

privada; 1 espaço de lazer  que é o campo de Futebol do CAIC; 7 igrejas 

evangélicas, 2 associações comunitárias e não dispõe de equipamentos de 

segurança pública.  

O bairro conta com a unidade básica e está em construção, vizinho a unidade, 

uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com previsão de funcionamento a partir 
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de janeiro de 2012. Sendo a unidade atualmente a única porta de entrada do SUS 

disponível na área, a qual trabalha inserida no contexto da Estratégia Saúde da 

Família.  

A UBS conta com duas equipes para prestarem assistência à população 

adscrita, divididas em área 111, que engloba as micro-áreas: 01 (com 166 famílias), 

16 (146 família), 29 (192 família) e 40 (141 famílias). A área 155 engloba as micro-

áreas: 02 (com 189 famílias), 18 (com 175 famílias), 37 (190 famílias), 28 (186 

famílias).   

O espaço físico da UBS dispõe de uma recepção; duas salas de consultório 

médico; duas salas de consultório de enfermagem cada uma com um banheiro; 

consultório odontológico com duas salas equipadas; uma sala de curativo; uma sala 

de esterilização; uma farmácia; uma sala de reuniões; sala de espera; uma sala de 

administração; uma sala de planejamento familiar com acesso para sala de vacina; 

um expurgo; uma lavanderia; um almoxarifado; uma copa; WC dos funcionários e 

WC dos usuários (masculino e feminino). 

Pela descrição da estrutura física percebe-se que a unidade dispõe de um 

amplo espaço físico e uma estrutura considerada boa pelos funcionários, mas a falta 

de manutenção acabou por deixá-la comprometida. Como diz o estudo de Fonseca 

(2010) Centros que mantinham crianças envolvidas durante todo o dia em projeto 

pedagógico viraram escolas comuns, mal conservadas.  

As condições estruturais da unidade foram agravadas devido as chuvas, que 

são rotina no município desde janeiro do corrente ano, a estrutura da unidade 

encontra-se prejudicada, sendo muitas vezes o atendimento paralisado pelo 

alagamento das salas, além da existência de mofo o que prejudica a higienização do 

ambiente. Antes do início das chuvas a unidade apresentava ótimas condições de 

higiene, mas a chuva além de prejudicar a limpeza interna prejudicou também a 

externa. Em toda a estrutura vê-se acúmulo constante de água no piso, levando ao 

risco de quedas para todos que transitam no ambiente. Em relação à parte externa, 

cresceu uma grande quantidade de mato ao redor da unidade que acumula água e 

predispõe ao aparecimento de insetos, especialmente o mosquito da dengue.  

A gerente referiu que por diversas vezes tentou convencer os responsáveis 

pela gerência executiva da saúde do município que a unidade funcionasse em outro 
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local do bairro, sugerindo que fosse alugada uma casa para que as equipes 

pudessem atender neste período de chuvas, mas o pedido foi negado, e, assim 

durante os meses de março e abril de 2011 só foi possível fazer atendimento as 

gestantes e aos hipertensos e diabéticos.  

Devido às chuvas o andamento da pesquisa também foi prejudicado, uma vez 

que essas comprometeram a estrutura física da unidade, trazendo alagamentos, 

mofo para as salas, tendo, os profissionais, que suspenderem o atendimento. Por 

um período de aproximadamente 3 meses os atendimentos ficaram restritos a 

realização de pré-natal e entrega de medicações do programa Hiperdia.   

 

Foto 1 – UBS antes das chuvas 

  

Fonte: Foto registrada pela própria autora 

   Foto 2 - UBS no período das chuvas              Foto 3 - UBS no período das chuvas 
   

               
Fonte: Foto registrada pela própria autora          Fonte:  Foto registrada pela própria autora 
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   No tocante às ações direcionadas à saúde da criança os profissionais 

informaram o desenvolvimento de ações como: 

 Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação da Criança: proporciona, 

em situações práticas do cotidiano a estimulação do aleitamento materno e 

alimentação infantil; 

 Assistência à Criança com Agravos Respiratórios: prescrições médicas e de 

enfermagem, assim como orientações técnicas por parte da enfermagem ou do 

trabalho do ACS às crianças no ambulatório da UBS ou por meio de visitas 

domiciliares; 

 Assistência à Criança com Diarréia Aguda e Desidratação: compreende ações 

voltadas para o manejo dos casos, além de medidas de promoção à saúde e 

prevenção do problema; 

 Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento da Criança: consultas 

periódicas realizadas pelas enfermeiras das equipes que avaliam além do estado 

nutricional, o desenvolvimento dos marcos sociais e psíquicos do cliente menor 

desde o seu nascimento. 

Quando questionados em relação às ações direcionadas aos adolescentes os 

profissionais disseram que não realizam nenhuma ação específica para essa faixa 

etária e que recebem poucos adolescentes para atendimento na unidade. 

 

 

6.2 OS PARTICIPANTES 

 

 

Os dados para a caracterização dos participantes foram obtidos através de 

um questionário aplicado individualmente, durante a primeira reunião na UBS. 

Os recursos humanos que compõem as duas equipes da ESF contam 

atualmente com: duas enfermeiras; dois médicos,um com formação em cardiologia e 

outro em dermatologia; três técnicas de enfermagem, sendo uma delas vacinadora; 

oito agentes comunitários de saúde; dois cirurgiões-dentistas;duas auxiliares de 

consultório dentário. Além dos componentes da equipe contam com outros 
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profissionais de apoio como uma gerente; dois agentes administrativos; uma auxiliar 

de farmácia; duas recepcionistas; uma assistente social e três auxiliares de serviços 

gerais. 

Dos profissionais que trabalham na UBS CAIC participaram da pesquisa um 

agente administrativo; um auxiliar de farmácia; as duas recepcionistas; duas 

enfermeiras; os dois médicos; três técnicas de enfermagem; sete agentes 

comunitários de saúde, sendo que um se recusou a participar; dois cirurgiões-

dentistas; dois auxiliares de consultório dentário; uma assistente social e a gerente 

da UBSF. 

A equipe básica ou nuclear preconizada pela ESF é composta por um médico 

generalista, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e cinco a seis agentes 

comunitários de saúde e, dependendo do município, contam também com o apoio 

de profissionais da equipe de saúde bucal, serviço social e reabilitação (MARQUI, et 

al., 2010). Os participantes apresentam idade entre 27 e 61 anos, sendo a faixa 

etária média de 40 anos. Em relação ao tempo de atuação profissional a maior parte 

tem mais de 10 anos, os funcionários que atuam a menos na unidade tem em média 

de 1 a 5 anos de trabalho no CAIC do Carnaubal.  

Pinto (2008) em um estudo realizado aponta que profissionais com mais 

tempo de formação e atuação podem ser difíceis parceiros na mudança para o atual 

modelo da ESF e consequentemente nas ações a serem desenvolvidas dentro 

desse contexto, entre essas ações aponta-se a prevenção e combate a violência 

contra a criança. A autora citada ainda justifica as dificuldades dizendo que 

currículos anteriores estavam pouco voltados à saúde pública. 

Em relação ao tempo de atuação na unidade todos os participantes tem em 

média 3 anos, período em que foi realizado concurso no município e designados os 

locais de atuação. Esse pode ser considerado um ponto positivo quando se refere à 

implementação de mudanças nas ações de saúde destinadas a comunidade, uma 

vez que sem a rotatividade profissional, o que é comum na ESF, melhora o 

acolhimento, o vínculo e a continuidade do trabalho na área. Acredita-se que certa 

estabilidade do profissional na ESF é fundamental para a construção de um modelo 

de trabalho que contemple todos os elementos da integralidade, a rotatividade 

prejudica a efetividade da ESF (MEDEIROS; et al. 2010).  
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Ainda pode-se enfatizar que com a fixação do profissional em uma unidade  

melhora a atenção, a escuta e as respostas a demanda populacional e a criação do 

vínculo entre a equipe e a população adscrita. Na dimensão organizativa, a fixação 

da equipe na área, estabelece o fluxo e contra-fluxo da população a unidade e com 

a territorialização o profissional adquire conhecimento sobre os problemas da área 

(MENDES, 2002). 

 
Quadro 1 - Caracterização dos profissionais e trabalhadores de saúde da UBS CAIC. 

 
NOME 

 
IDADE 
(anos) 

 
FUNÇÂO 

 
ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL 
(anos) 

 

Sírius 52 ACS Mais de 10 

Canopus 37 ACS Mais de 10 

Arcturus 35 ACS Mais de 10  

Rigil Kentaurus 40 ACS Mais de 10 

Veja 34 ACS Mais de 10 

Capella 44 ACS Entre 1 a 5  

Rigel 50 ACS Mais de 10 

Prócion 44 Agente administrativo Mais de 10 

Achernar 51 Assistente social Entre 6 e 10 

Betelgeuse 27 Auxiliar de farmácia Entre 1 e 5  

Hadar 40 ACD 6 a 10 

Altair 55 ACD Mais de 10 

Aldebaran 45 Cirurgião dentista Mais de 10 

Antares 49 Cirurgião dentista Mais de 10 

Spica 34 Enfermeiro Entre 6 e 10 

Pollux 36 Enfermeiro Mais de 10 

Fomalhaut 49 Gerente Entre 6 e 10 

Mimosa 49 Médico Mais de 10 

Deneb 61 Médico Mais de 10 

Acrux 52 Técnico de enfermagem Mais de 10 

Regulus 39 Técnico de enfermagem Mais de 10 

Adhara 60 Técnico de enfermagem Mais de 10 
Fonte: Pesquisa Intitulada Entre o Sol e a Liberdade Impera a Violência: Formação de Redes Para a 

Ação a Partir a Estratégia Saúde a Família - 2011 

 

 

6.3 A REALIDADE POSTA: POSSIBILIDADES E LIMITES DE ATUAÇÃO 
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A equipe da UBS foi reunida no dia 04 de fevereiro de 2011, neste momento 

explicou-se o TCLE, enfatizando o sigilo quanto a identidade dos participantes. 

Também aplicou-se um questionário de caracterização dos participantes (Apêndice 

A), demonstrada no quadro 1. Concomitantemente, foi esclarecida a proposta da 

pesquisa a fim de identificar a viabilização do projeto e para que as ações seguintes 

fossem planejadas de acordo com as necessidades apontadas pelos profissionais, 

ou seja, o agir frente à violência precisa ser pensado com eles e não para eles 

(FREIRE, 1987).  

Assim, questionou-se aos participantes quanto a percepção deles sobre a 

violência contra a criança e o adolescente na área descrita a unidade. Se a opção é 

libertar e humanizar, “[...] não podemos começar pelas nossas palavras geradoras, 

mas, pelo contrário, temos de fazer uma pesquisa entre as pessoas de modo a 

conhecer as suas palavras [...]” (FREIRE, 1974, p. 32). 

A primeira reação da equipe foi um silêncio prolongado, mesmo sendo 

esclarecidos sobre a preservação da identidade, a equipe mostrou-se insegura na 

aceitação da pesquisa, devido à temática violência. Mas, os participantes foram 

estimulados a discussão quanto ao tema, sensibilização para o processo de 

mudanças, reflexão sobre como lidar com a violência existente na área e discutir as 

ações que são desenvolvidas no município para prevenção e tratamento deste 

evento. Assim, quando a gerente da unidade se posicionou os outros profissionais 

começaram a participar, explicitando que só falariam sobre o assunto mediante 

autorização do membro considerado superior na unidade. 

Os profissionais se mostraram conhecedores dos diversos tipos de violência: 

física, psicológica, a negligência, a violência estrutural citada como a falta de 

creches, escolas. “É uma agressão física, metal que deixa marcas para o resto da 

vida e transtornos afetivos, cognitivo e emocionais”1 (SPICA). 

 

Existem diversos tipos de violência contra a criança, desde não querer 
amamentar, a falta de alimento, respeito, moradia, lazer, a violência do 
Estado, falta de creches, escolas, psicopedagogos, a violência física, a 
violência é geral no mundo. É ignorar que são indefesas e confiam nos 
adultos como protetores (REGULUS). 

                                                             
1
 Depoimentos concedidos na Pesquisa Intitulada Entre o Sol e a Liberdade Impera a Violência: 

Formação de Redes Para a Ação a Partir a Estratégia Saúde a Família – 2011. Nomes utilizados são 
fictícios 
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“Percebo a violência infantil muito acentuada hoje em dia, tanto física quanto 

psíquica, levando as crianças a transmitir a violência entre elas próprias” 

(BETELGEUSE). 

Esclarecendo o pensamento dos participantes, Rodrigues (2010) classifica a 

infância vítima de violência em: vítimas da violência social incluem-se menores 

carentes, abandonados e infratores; vítimas da violência no trabalho, crianças que 

procuram sobreviver através do mercado formal e informal de trabalho; vítimas da 

violência institucional, crianças vítimas de maus tratos quanto à assistência, 

repressão e tratamento em instituições; vítimas da violência escolar (exclusão do 

processo de escolarização através da dificuldade de acesso, de reprovação e 

repetência e da evasão escolar; vítimas da violência doméstica, pertinentes às 

relações interpessoais adulto-criança). 

Nesse contexto, alguns autores acrescentam que existem várias formas do 

indivíduo sofrer um ato de violência. Contudo, mais frequentemente identificada é a 

física, por deixar marcas do instrumento usado na agressão e estar associada a uma 

forma de punição ou disciplina. Entre os sinais mais encontrados destacamos as 

equimoses e hematomas nas regiões prioritárias, tronco, nádegas e coxas, seguidas 

de queimaduras, traumatismo abdominal e fraturas (PIRES, 2000 apud LIMA, 2007). 

Outro tipo de violência pouco comentado é a psicológica, talvez por não 

apresentar marcas visíveis; porém deixam profundas seqüelas na alma, difíceis de 

cicatrizar e de tratar (CUNHA, 2004, apud. LIMA, 2007). 

Os profissionais se mostram consciente dos efeitos e consequências danosas 

da violência na vida das pessoas quando expressam que a violência deixa marcas 

por toda a vida, e essas se refletem nos transtornos cognitivos, afetivos, entre 

outros. 

Esses discursos são confirmados por estudo da Unicef (2007) que explica: 

crianças que sobrevivem a abusos, frequentemente sofrem danos físicos e 

psicológicos de longo prazo, que prejudicam sua capacidade de aprender e de 

socializar-se, dificultando seu bom desempenho escolar e o desenvolvimento de 

amizades próximas e positivas. Em comparação com crianças que têm uma vida 
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familiar pacífica, as crianças que crescem em um lar violento tornam-se mais 

propensas a sofrer abusos.  

As consequências comportamentais e psicológicas de crescer em um lar 

violento podem ser devastadoras também para crianças que não são vítimas de 

abusos. Crianças expostas à violência muitas vezes apresentam sintomas de 

distúrbios de estresse pós-traumático, como urinar na cama e ter pesadelos, e, em 

comparação com outras crianças, correm maiores riscos de ter alergias, asma, 

problemas gastrointestinais, depressão e ansiedade. Crianças em idade escolar que 

são expostas à violência doméstica podem apresentar mais problemas com 

trabalhos escolares e deficiência de atenção e concentração. Também são mais 

propensas a tentar suicídio e a abusar de drogas e álcool (UNICEF, 2007).  

Estudos de Reichenbeim; et al., (1999) sugerem que a intensidade das 

consequências dependem de vários fatores como o desenvolvimento psicológico e 

intelectual da criança; o grau de vínculo entre o agressor e a vítima; a duração da 

agressão e a natureza dessa. 

As consequências geradas por cada tipo de violência são diversas. As lesões 

físicas apresentam gravidade variada e vão desde hematomas a lesões osteo-

musculares, mas no aspecto das agressões físicas, muitas vezes ficam mascaradas 

as violências sexuais por não apresentarem lesões visíveis e as situações de 

negligência que em muitos casos tem seus efeitos visualizados a longo prazo 

através da desnutrição, distúrbios orgânicos, entre outros problemas 

(REICHENBEIM; et al.,1999) . 

Ainda em relação às consequências, quando o olhar volta-se para os 

aspectos psicológicos podem ser apontadas a depressão, dificuldade de 

relacionamento e convivência social, timidez, distúrbios do sono, baixa auto-estima, 

comportamento agressivo, uso de álcool e drogas, déficits intelectuais e tentativas 

de suicídio.  

Como enfatiza Faleiros (2000) as vítimas são traumatizadas pelo medo. 

Evitam falar sobre o assunto, mas sofre de depressão, anorexia, problemas de 

concentração, sensação de estar sujo, além das tentativas de suicídio ligadas ao 

trauma. O autor cita o caso de um adolescente que foi proibido de usar o sobrenome 
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da família pelo estigma de ser homossexual, após sofrer abusos pelo pai e pelo tio. 

Além de ser vítima ainda sofreu a punição.  

Alguns autores apontam que presenciar a violência entre os pais é mais 

danoso do que quando as próprias crianças são vítimas, “a percepção de que vivem 

em famílias sem limites, misturando-se a culpabilidade pela violência entre os pais, 

desencadeia agravos psicoemocionais em curto e em longo prazo” (REICHENBEIM; 

et al., 1999, p 114). 

Vale ressaltar, à medida que os abusos duram mais tempo, as consequências 

negativas da violência sobre a criança e o adolescente se acentuam, ocasionando 

cada vez mais sequelas irreparáveis, propiciando estresse emocional e dor. Na 

maioria das vezes, isso acontece, sobretudo, porque a criança não apresenta uma 

estrutura psicológica desenvolvida e seu estado de alerta é alterado devido a 

constantes agressões. 

Uma percepção importante dos profissionais é a propagação dos atos 

violentos pelas crianças entre elas próprias. Em estudo que explica a prática de 

maus tratos infantis, Gomes; et al., (2002) enfatiza com base em diversos autores 

que a explicação mais recorrente se refere à reprodução das experiências de 

violência familiar vividas durante a infância, contribuindo para que se perpetuem os 

maus-tratos. 

 As consequências da violência podem transpor gerações. Os efeitos de 

comportamentos violentos tendem a permanecer com as crianças por um longo 

período depois que passaram a infância. Em comparação com os filhos de pais não 

violentos, os meninos expostos à violência doméstica cometida por seus pais têm 

uma probabilidade duas vezes maior de se tornarem homens que praticam abusos. 

Além disso, meninas que testemunham suas mães sofrendo abusos têm maior 

probabilidade de aceitar a violência em um casamento do que meninas provenientes 

de lares não violentos (UNICEF, 2007).  

Relata-se que é comum a conivência de mãe, que se omite em face dos atos 

de seu companheiro que comete abuso sexual contra a criança porque geralmente 

possui história de abuso sexual em sua infância (GOMES; et al., 2002). 

Estudos vêm apontando a relação entre história de violência familiar na 

infância e criminalidade na adolescência, e ainda os distúrbios sexuais como 



 

72 

 

 

conseqüências dos abusos sexuais sofridos na infância (REICHENBEIM; et al., 

1999).  

Guerra (2005) descreve que 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, reproduzindo, deste modo, 

evento este, da qual um dia ela foi vítima. 

Essa constatação esclarece que, antes de cometer qualquer violência, a 

maioria das crianças e adolescentes foram vítimas da trágica somatória de suas 

várias modalidades, como a rejeição, maus-tratos, abusos e abandono, até a fome, 

a exclusão social e moral, o racismo e a falta de oportunidades. Essas experiências 

podem afetar a forma do adolescente interpretar a realidade e tendem a exacerbar o 

seu repertório de reações a comportamentos violentos, passando a encarar como 

provocação pessoal, situações banais (MILANI, 2006). 

Assim, segundo essa visão, ocorre um círculo vicioso: as crianças recebem 

todos os impactos de situações de desajustes, perdendo os seus vínculos afetivos e 

tornando-se adultos agressivos, potencializando cada vez mais situações agressivas 

(GOMES; et al,, 2002). O quadro 2 demonstra as percepções dos profissionais 

participantes em relação a violência. 

 

Quadro temático 2 - Respostas dos profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família CAIC 
sobre a questão: Qual a sua percepção frente à violência contra a criança e o adolescente? 

 
TEMAS GERADORES 

 

 
RESPOSTAS 

 
 
 
 
 
 
 
Violência Intrafamiliar 

“Hoje a violência é sutil, é bárbara e acontece principalmente no 
ambiente familiar. Vejo principalmente os abusos sexuais que as 
vezes são considerados normais pela frequência que acontecem. No 
discurso de que são adultas, as crianças são violentadas em casa” 
(Antares). 
 

 “É muito freqüente a criança vir a unidade acompanhada da mãe que 
não deixa o menor falar. As crianças se calam com medo de outros 
maus tratos” (Capella). 
 

“A gente chega na casa e a criança tá sozinha com um homem, que 
as vezes nem é o pai da criança, a mãe nunca tá, a gente já desconfia 
da violência dentro de casa” (Arcturus). 
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“Os agentes comunitários de saúde as vezes desconfiam da violência 
intrafamiliar, mas as pessoas da casa negam, ai os vizinhos 
comentam alguma coisa e confirmam a suspeita” (Rigil Kentaurus). 

 
Fragilidades no núcleo 
familiar 
 

“Fragilidades no núcleo familiar, os pais transferem suas 
responsabilidades para os órgãos públicos” (Achernar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Problema social 
 
 

“Acontece devido às condições financeiras, sociais e culturais é um 
problema social” (Prócion). 
 

“Hoje é um problema social que une o lado financeiro, social e as 
drogas”(Aldebaran). 
 

“Necessita de abordagem multiprofissional e o apoio da comunidade 

para que haja conscientização da família e de todos” (Spica). 

“Necessita de atenção para inibi-la. Falta punição e educação, 
denúncia aos órgãos competentes” (Mimosa). 
 

“Ainda precisa ser mais discutida em relação a promoção a saúde” 
(Pollux). 
 

“Percebo a negligência dos órgãos responsáveis” (Rigel). 
 

Medo 
 
 

“Percebo na área, mas por medo de represálias silencio” (Canopus). 

“Não percebo, mas se percebesse não teria coragem de denunciar” 

(Arcturus). 

 

“Sei que existe, mas não denuncio porque nunca presenciei”(Rigil 

Kentaurus). 

 

“É um exagero e ficamos impotentes porque não sabemos a quem nos 

dirigir e se há o sigilo da denúncia” (Deneb).  

 

Fonte: Pesquisa Intitulada Entre o Sol e a Liberdade Impera a Violência: Formação de Redes Para a 

Ação a Partir a Estratégia Saúde a Família - 2011 

  

A seguir será discutido cada um dos temas geradores apontados no quadro 

acima. 

Violência Intrafamiliar: outra percepção exteriorizada pelos profissionais é a 

ocorrência da violência intrafamiliar, muitas vezes velada ou tida como normal 

sinônimo de educação. Entre as violências que acontecem no seio familiar citam a 

violência sexual, entendendo que essa é fruto da vulnerabilidade em que se 

encontra o grupo infanto-juvenil diante de uma sociedade adultocêntrica. 

Contextualiza-se a violência praticada no espaço intrafamiliar como:  
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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). 
 

 

A violência intrafamiliar 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. 

Pode ser a violência física e a negligência, que são as formas com o maior número 

de registros, devido à facilidade de identificação de seus sinais (DESLANDES, 

2008). 

A relação agressor vítima é favorecida pelo desenvolvimento psicossocial 

superior do agressor em que, na maioria das vezes, o uso da força não se presencia 

de forma marcante, estabelecendo-se um elo de superioridade perante a distinção 

de desenvolvimento psicossocial dos mesmos. O adulto se utiliza da relativa 

inocência da criança para manipulá-la, de acordo com suas vontades e desejos 

sexuais, quando na verdade deveriam exercer a função de proteger e defender a 

vida desses menores (ALMEIDA; et al., apud SOUZA, 2008). 

Faleiros (2000) comenta que a violência intrafamiliar é permeada por relações 

complexas, pois os abusadores são parentes próximos das vítimas e na sua ação 

usam de sedução e ameaças. Se manifesta pelo envolvimento de pessoas com 

relações consanguíneas o que leva a proteção do abusador para manter a ordem no 

lar e a preservação do provedor. 

Em sua maioria, os casos de violência sexual estão presentes no ambiente 

familiar, envolvendo a atividade sexual entre uma criança e um membro imediato da 

família (pai, padrasto, irmão) ou mais distante (tio, avô), ou ainda aqueles que a 

criança considera membro da família. 

Os profissionais também explicitam nas falas a posição materna, que muitas 

vezes se mostra passiva diante da situação por se achar incapaz de exercer a 

denúncia contra o seu companheiro, já que o mesmo mantém os rendimentos e as 

necessidades da família. Enfatiza-se que a mãe também é vítima da violência, tanto 

de forma direta, como indireta, uma vez que acompanha o sofrimento dos filhos. 

Estudos realizados em alguns dos maiores países em desenvolvimento – incluindo 

África do Sul, China, Colômbia, Egito, Filipinas, Índia e México – indicam uma forte 
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correlação entre violência contra a mulher e violência contra a criança (UNICEF, 

2007).  

Nas falas, os profissionais expressam despertar a desconfiança quando 

encontram a criança sozinha com um homem em casa, seja o pai ou alguém da 

família, e que muitas vezes as pessoas da casa negam a existência de violência. 

Estudos de Minayo (2010) apontam que no seio familiar a violência mais cruel 

é provocada pelo homem, confirmando que na casa em que há violência contra a 

criança, possivelmente ocorrem outros tipos de violência e que esta acaba tornando-

se uma forma de comunicação. Este estudo ainda aponta a família como a mais 

violenta das instituições, depois da polícia e das forças armadas. 

A sociedade legitima a violência dentro de casa. A polícia e as forças 

armadas foram criadas pelo Estado para deter o monopólio da violência e impedir 

que se fizesse justiça com as próprias mãos. Mas, enquanto diferenças entre 

colegas de trabalho podem nunca chegar a uma agressão, no interior da família 

qualquer questão é passível de ser tratada com violência, as mais comuns são as 

relações homem/mulher e envolvem os filhos (MINAYO, 2010). 

Essas relações familiares, independente de suas causas e conseqüências, 

são caracterizadas, mesmo nas sociedades atuais, como inerentes a um espaço 

privado e imperpetravel. “A chamada violência é equivocadamente definida pelo 

lócus onde se realiza: a casa. Em realidade é resultado de relações de poder, de 

podres poderes” (FALEIROS, 2000, p. 44). 

Assim, a opção por não falar sobre violência em espaços públicos, como por 

exemplo, os serviços de saúde, não é uma mera escolha casual, mas tem uma 

significância específica na história e na ideologia, no seu sentido mais amplo e no 

seu sentido restrito e individual. É preciso ressaltar que o “silenciamento”, em geral , 

não é uma atitude pessoal; ela reflete, apenas, um modo coletivo de dizer e de calar 

sobre a violência (GUERRA, 2006).  

As falas também mostram a importância dos vizinhos na confirmação dos 

casos de violência intrafamiliar. A vizinhança percebe algo diferente na família ao 

lado em relação a comportamentos e atitudes e passa a observar mais, investigar o 

que acontece de fato e comunica aos ACS as situações vivenciadas no lar vizinho e 

assim colabora para que o caso chegue até a equipe. Essa situação é confirmada 
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por estudo de Nunes, Sarti e Ohara (2008, p.4) quando contam que: “na maioria das 

vezes, a suposição provém inicialmente dos vizinhos da família, que informam o 

agente comunitário de saúde, o qual, por sua vez, geralmente comunica a 

enfermeira e/ou o assistente social da equipe”. 

Contudo, Bezerra (2009) aponta que nem sempre os vizinhos comunicam a 

existência de violência nos lares próximos. Ainda existe a resistência da sociedade 

em informar situações do meio 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. 

Fragilidades no núcleo familiar: ao apontar essa transferência de 

responsabilidades da família para outras instituições sociais como um fator 

contribuinte para a situação atual da violência, os profissionais reconhecem o papel 

original da família na educação para a aquisição de padrões de comportamento e de 

um quadro social de referências relativo a um sistema social.  

Em relação à educação familiar para a convivência em sociedade, Cury 

(2006) distingue genericamente duas modalidades interativas de socialização: a 

primária e a secundária. Pode-se atribuir à socialização primária o conceito amplo de 

educação e, nesse sentido, ela ocorre na família. “A socialização primária é a 

primeira socialização que o indivíduo experimenta em sua infância, e em virtude da 

qual torna-se membro da sociedade” (BERGER, 1973, p. 175 apud CURY, 2006). 

Mas, a família não atende as inúmeras formas de vivência de que todo o 

cidadão participa e há de participar para além dessa primeira socialização. Na 

consolidação de formas coletivas de convivência pode ser citada a educação 

escolar, as instituições religiosas, lazer e tantas outras em que o indivíduo se insere 

desde a infância e que contribuem para a socialização secundária, importante na 

vida social e formação da personalidade. 

A socialização secundária é uma esfera na qual, junto com outras, o sujeito 

vai sendo influenciado (e influenciando) por meio de grupos etários, da inserção 
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profissional, dos meios de comunicação, dos espaços de lazer, da participação em 

atividades de caráter sociopolítico-cultural, entre outros. Segundo (BERGER, 1973, 

p. 175 apud CURY, 2006): “A socialização secundária é qualquer processo 

subseqüente que introduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo 

objetivo de sua sociedade”. 

Faleiros (2000) complementa essas idéias dizendo que a família e a escola 

são fundamentais no processo de formação de identidades, de proteção e de 

socialização da criança e do adolescente. 

Assim os profissionais reconhecem a família como instituição base para a 

educação, construção de personalidade e responsabilização com a criança e as 

outras instituições deve dar continuidade à construção familiar. Neste entendimento 

fica implícita a construção social dos atos de violência.  

Concordando com a idéia de Minayo (1994), hoje é praticamente unânime a 

opinião de que a violência não tem raízes biológicas, mas é um complexo fenômeno 

biopsicossocial e seu espaço de criação é a vida em sociedade. 

Violência como um problema social: ainda entendendo a violência como 

construção social, os profissionais apontam essa como decorrente de condições 

financeiras, sociais e culturais, perpassada pelo uso das drogas. Nesse primeiro 

momento da pesquisa os profissionais, por diversas vezes, associam a violência ao 

uso de drogas refletindo a realidade vivenciada no bairro. 

Essa percepção é confirmada pelo estudo de Rodrigues (2011) que diz que a 

violência é um fenômeno mundial, social, histórica; envolvem determinantes 

econômicos, políticos, atingindo todas as classes sócio-econômicas e culturais. 

A violência infanto-juvenil além de determinantes estruturais se constitui num padrão 

cultural introjetado é de natureza interpessoal. 

Macedo; et al,(2001) em estudo realizado correlaciona a realidade da área 

descrita a unidade quando infere que: a ocorrência de mortes violentas nos espaços 

urbanos vem sendo associada a alguns fatores existentes nesses ambientes, como 

concentração populacional elevada, desigualdades na distribuição de riquezas, 

iniqüidade na saúde, fácil acesso a armas de fogo, violência policial, abuso de 

álcool, impunidade, tráfico de drogas e baixa renda familiar.  
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Outros estudos como o de Eastman e Malo (2007) mostram que a prova da 

ligação entre pobreza e violência não é cabal, isto é, ainda não foi comprovada e 

desse modo, não se pode aceitar ou afirmar que os pobres, por essa sua condição, 

sejam mais violentos do que os possuidores de recursos econômicos. Sabe-se que 

os pobres são mais vulneráveis devido à falta de espaços de lazer, ao nível 

educacional mais baixo e a outras privações sociais e ambientais. A fome e a 

necessidade de prover alimentos à família levam muitos, em desespero, a furtar e, 

às vezes, a cometer delitos mais graves. 

Sabe-se que no Brasil a sociedade é marcada pela dominação de classe e 

por profunda desigualdade na distribuição da riqueza social, desencadeando a 

violência estrutural que atinge grande parcela de crianças e adolescentes, 

conduzindo-os a uma vida indigna em termos de alimentação, habitação, 

escolarização, exploração de sua mão-de-obra, tortura e extermínio. 

As relações entre violências e condições de vida não são unívocas nem 

lineares, o que tem levado a certo questionamento sobre os seus determinantes. 

Entre a população pobre a violência é mais revelada e existe maior acesso dos 

pesquisadores, por isso é mais denunciada. Como expressa Freire (1987, p.) “como 

poderiam os oprimidos dar início à violência, se eles são o resultado de uma 

violência?”. 

Neste tema de análise os profissionais expressam a consciência de que a 

violência precisa de atenção para ser combatida, sendo necessário o envolvimento 

multiprofissional, com atenção de órgãos responsáveis por este aspecto. 

As falas suscitam à necessidade de dar posição de destaque a violência nas 

agendas governamentais e de órgãos competentes, chamando atenção para o 

desenvolvimento de propostas preventivas, já que constituem exigência constante 

das comunidades vítimas da violência como é o caso do cenário desta pesquisa. 

O pensamento dos profissionais se alia aos de Minayo (1994) quando esta 

descreve que qualquer ação para superar a violência precisa de uma articulação 

intersetorial, interdisciplinar, multiprofissional, com organização da sociedade civil, 

comunitária e que a luta deve atuar nas causas da violência, entre elas as 

desigualdades sociais. 
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Ao citarem a necessidade da abordagem multiprofissional, os participantes 

mostram que tem uma parcela de trabalho a ser desenvolvida no combate a 

violência e ainda expressa que essa deve ser mais discutida no sentido da 

promoção a saúde, o que deixa claro a busca por nortes que possam orientar o 

saber/fazer em relação à problemática. 

É importante esclarecer que embora o termo promoção a saúde tenha sido 

usado de início para caracterizar um nível de atenção da medicina preventiva, seu 

significado foi mudando, passando a representar, mais recentemente, um enfoque 

político e técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado (BUSS, 2000). 

Quando os profissionais sugerem essa discussão mostram entender a 

promoção à saúde partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e 

de seus determinantes, que propõe a articulação de saberes técnicos e populares, e 

a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para 

enfrentamento e resolução dos problemas de saúde que não se resume apenas  a 

doença, mas mazelas como a violência (BUSS, 2000). 

Medo: em relação a esse tema gerador pode-se afirmar que é um grande nó 

nos aspectos de prevenção e combate a violência. Os profissionais não negam que 

se sentem intimidados em realizar qualquer tipo de denúncia, seja por receio de se 

expor enquanto pessoa seja pela falta de proteção dos órgãos competentes para 

promover a segurança pública. 

Como já descrito antes, ao iniciar esse momento da pesquisa os profissionais 

se mostraram apreensivos em falar sobre a temática, questionando a pesquisadora 

sobre: onde trabalhava, como essa pesquisa será divulgada, se a pesquisadora 

tinha ligação com algum órgão jurídico. Depois de respondidos os questionamentos 

e do posicionamento da gerente da unidade foi que começaram se expressar sobre 

o tema. 

Outro ponto que chama atenção nas falas é a questão de não perceber a 

existência de violência na área, sendo que, de acordo com dados colhidos no 

conselho tutelar do município, mostra que o bairro onde está localizado a unidade, é 

um dos que mais denunciam a violência contra a criança e o adolescente. 
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Diante dessa situação fica claro que as denúncias partem da própria 

população, enquanto os profissionais desconhecem os casos de violação e violência 

ou preferem ignorar porque assim se sentem mais seguros. 

Um ponto que precisou ser esclarecido neste momento é que os profissionais 

de saúde tem a obrigatoriedade de notificar a violência contra a criança e o 

adolescente Neste sentido, o MS alerta da necessidade que estes profissionais têm 

de conhecer as diretrizes do ECA, pois este tanto o obriga como os protege ao 

fazerem a notificação dos casos suspeitos ou comprovados de violência. A Lei 

Federal 8.069/90 do  ECA considera em seu Artigo 13 que “os casos de suspeita ou 

confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais” (BRASIL, 1991, p. 18-19). 

 O Artigo 245 trata sobre o fato de médicos, professores, responsáveis por 

estabelecimentos voltados à saúde, ensino fundamental, pré-escola ou creche, 

identificarem e não comunicarem à autoridade competente os casos de suspeita ou 

confirmação de maus tratos contra a criança e o adolescente estará cometendo uma 

infração administrativa sujeito a pena, com multa de 03 a 20 salários de referência 

(BRASIL, 1991). 

 Reforça ainda no Artigo 05 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, 1991, p. 16). 

 Falou-se também dos princípios éticos que regem as profissões em saúde 

pautando-se no estudo de Saliba; et al, (2007) explicando que os códigos de ética 

médico, da odontológica e da enfermagem foram avaliados para verificar como é 

tratada a questão da violência. Os autores concluíram que nenhum desses 

documentos apresenta a expressão “violência” explicitamente. Porém, alguns artigos 

fazem referência à obrigação que estes profissionais têm de zelar pela saúde, 

dignidade e integridade humana. Assim, as normas específicas de cada profissão 

prevêem, mesmo que implicitamente, a necessidade que os trabalhadores da área 

de saúde têm de denunciar as situações de violência a quem for competente. 
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Além disso, foi esclarecido que notificar, denunciar aos órgãos competentes 

não é sinônimo de investigar e que não cabe ao profissional de saúde ou a qualquer 

cidadão que denuncie o ato de investigar e punir os culpados nos casos de 

violência. 

Como bem expressam os profissionais, a denúncia muitas vezes não é feita 

por não saberem a quem se dirigir, então somado ao medo cita-se uma gama de 

outros fatores que contribuem para omissão da denúncia e notificação dos casos de 

violência 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 conselhos tutelares em muitas localidades no 

Brasil. (GONÇALVES; FERREIRA, 2002). 

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

tange a denúncia e notificação de casos de violência, afirma que esta se baseia no 

pensamento de que a responsabilidade de atuação frente ao problema cabe 

somente aos órgãos jurídicos; 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.  

O certo é que a fala dos profissionais expressam a dificuldade em intervir nos 

eventos violentos através da denuncia e, dessa forma, os casos continuam 

mascarados, exigindo instrumentos mais efetivos que garantam o anonimato e a 

proteção de quem denuncia. 

Assim, à medida que se exime da denúncia e notificação pelo medo, os 

profissionais contribuem para a impunidade, o caráter privativo da violência e o 

aumento dos casos subnotificados. Nesse momento foi debatida a importância da 

denúncia, pois é por meio dela que a violência ganha visibilidade, permitindo o 

dimensionamento epidemiológico do problema e a criação de políticas públicas 

voltadas à sua prevenção (SALIBA; et al,. 2007). 

Diante de todas as percepções demonstradas os profissionais foram 

questionados sobre como a equipe da ESF pode ajudar a prevenir a violência contra 

a criança e o adolescente?  
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Os profissionais primeiro apontam a escola e a família com bases para 

prevenir a violência. Depois falam do papel da equipe na prevenção e apontam 

motivos pelos quais esta não trabalha em prol da prevenção.  

A falta de segurança dos profissionais para o desenvolvimento de um trabalho 

de prevenção e combate a violência levam a intimidação pelo medo que, mais uma 

vez, aparece como uma das barreiras que impedem as denúncias dos casos, 

mesmo quando os profissionais mostram ter consciência da existência. “A escola 

começa a combater com a formação, porque vai inibir desde a infância as violências 

diversas” (VEJA). 

 

 
A família, os pais tem que policiar mais os filhos. Antigamente a violência 
era menor porque os pais conversavam mais com os filhos, sabiam de onde 
vinha o dinheiro extra que as vezes aparecia, os pais não sabem quem são 
os amigos dos filhos e nem para onde ele vão, começar a policiar mais a 
internet que serve para muita coisa boa, mas também para muita coisa ruim 
(ACRUX). 
 
 
A família tem que ensinar desde a base, porque a criança vai para a escola 
com quase 7 anos, ai o menino já sabe o que é uma pedra de crack. Tem 
que começar de casa. Acordou, tem aquele horário de tomar banho, de ir 
para a escola, dizer que a escola não é lugar para você ficar lá, mas para 
assistir aula (REGULUS). 
 

 

“Os pais tem que estar mais próximos dos amigos dos seus filhos. 

Convidando os amigos para vim a sua casa, ali numa roda de conversa com seus 

filhos, ali sem que eles percebam os pais vão escutar o que eles estão conversando” 

(FOMALHAUTE). 

 

Para nós profissionais de saúde o medo de trabalhar a violência contra a 
criança e o adolescente ainda se sobressai. A gente vê que trabalha numa 
área de muito risco, não adianta querer esconder que não tem violência na 
nossa região porque tem realmente, ao ponto da gente chegar a fazer uma 
visita domiciliar e ser rejeitado porque na casa tem um adolescente 
drogado. A gente aqui não tem condições de trabalho, nem de segurança 
dentro da própria unidade. Já foi solicitado pela gerente um policial para cá, 
mas não veio, aqui dentro não é seguro. O medo segura muito a gente 
(POLLUX). 

  

 

O papel da escola e da família na prevenção e no combate a violência é 

bastante discutido e polêmico. Diante da deficiência técnica, estrutural e moral de 



 

83 

 

 

parte da sociedade contemporânea, a escola passa a ser vista como a responsável 

por muitos bens e males sociais.  

Não se deve fechar os olhos para o papel social da escola, para a sua 

influência na vida do homem e na construção do meio social, pois esta deve estar 

contextualizada com a realidade. O que não se pode, no entanto é atribuir-lhe o 

papel que é exclusivamente da família e do Estado. Educar é algo mais complexo do 

que ensinar a ler, a escrever e a contar. Na escola até se ensinam regras, mas a 

cumprir regras é papel da família.  

O papel da escola é aprimorar os conhecimentos e as regras que o aluno traz 

organizá-las e sistematizá-las de forma que o aluno perceba a necessidade e o 

sentido das mesmas. Assim, também, o aluno que tem regras e exemplos de boas 

maneiras em casa, as usará na escola ou em qualquer outro meio em que esteja.  

Assim, os filhos precisam ter na família a base, o apoio, o exemplo e 

segurança. Ser base é ter preparo moral para ensinar o que é certo. Ser base é ter 

princípios morais que permitam cobrar dos filhos ações de cidadania, de civilidade, 

de ética, de moral, de racionalidade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem, tudo 

transcorre bem. Se a família cumpre seu papel, facilita o papel da escola.  

 É bem verdade que a escola não pode ser omissa a esse problema. A escola 

deve e pode ser uma parceira de peso de todas as pessoas comprometidas com a 

luta contra a violência. Ela deve e pode ajudar a romper o pacto de silêncio que 

ronda os crimes contra crianças e adolescentes. Sua missão é de extrema 

relevância na cruzada pela prevenção do problema, ajudando as crianças e suas 

famílias no combate a violência.  

Como é um problema social, o setor saúde também precisa dar a sua 

contribuição no combate a violência. Para Eastman e Malo (2006) a saúde é uma 

prática social de natureza multidisciplinar, e deve-se enfatizar que a 

responsabilidade do setor de saúde não se limita a recuperar indivíduos doentes ou 

vítimas de traumatismos; pelo contrário, deve buscar o bem-estar da população 

como condição vital para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Por conseguinte, 

entende que questões sociais como a violência são questões de saúde pública. 

Além do impacto na saúde física, psicológica ou sexual de suas vítimas, a violência 

social e interpessoal tem efeitos sociais e afeta o desenvolvimento. 



 

84 

 

 

Diante das falas que remetem a inércia da equipe frente à violência e a 

transferência de responsabilidade a outras instituições como a família e a escola os 

profissionais foram questionados se realmente na unidade não é desenvolvida 

nenhuma ação de prevenção e combate a violência contra a criança e o 

adolescente. As opiniões se dividiram como se pode constatar no quadro a seguir. 

 
Quadro temático 3 - Respostas dos profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família CAIC 
sobre a questão: quais as ações de prevenção e combate a violência contra a criança e o 
adolescente desenvolvidas na unidade? 
 
 
TEMAS GERADORES 
 

 
RESPOSTAS 

 
 
Encaminhamentos 

“Comunicação a enfermeira por parte dos agentes 
de saúde quando sabe de algum caso na área” 
(Rigel). 

“Encaminhamento a assistente social da unidade 
dos casos suspeitos e conversas informais com a 
assistente social” (Canopus). 
 

“Encaminho para a enfermeira” (Sirius).  
 

 
 
 
 
 
Atendimentos 

“Não tem uma atividade específica para prevenção, 
normalmente quando faz a consulta de C e D a 
gente pergunta como é o dia-a-dia, a gente já nota 
se a família é ajustada ou desajustada” (Spica). 

“No C e D se tiver alguma alteração dá para notar 
no exame físico, agente pergunta a mãe como a 
criança está, avalia a parte psicomotora, o que a 
criança já é capaz de fazer ”(Pollux). 

“No atendimento a criança além de orientar 
cuidados com alimentação e higiene, orientar aos 
pais a ter cuidado com os filhos, não deixar com 
pessoas estranhas, isso é prevenção” (Acrux). 
 

 
 
Educação em saúde 

“Tinha um grupo de teatro formado por 
adolescentes da escola. Eles apresentavam uma 
peça sobre drogas. Era uma ação de educação em 
saúde que ajudava a combater a violência ligada as 
drogas. É interessante continuar com essas ações 
de fazer palestras nas escolas, apresentar peças 
para trabalhar a violência” (Achernar). 
 

Fonte: Pesquisa Intitulada Entre o Sol e a Liberdade Impera a Violência: Formação de Redes Para a 

Ação a Partir a Estratégia Saúde a Família - 2011 

 

De acordo com o quadro 3 serão discutido os temas geradores. 
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Encaminhamentos: ao falarem sobre os encaminhamentos dos casos 

percebe-se que para os profissionais essa ação acontece na estrutura interna da 

unidade.  Essa comunicação é necessária para que, em equipe, possam ser 

tomadas as decisões em relação as situações de violência. Mas, é preciso ter o 

cuidado para não transferir uma responsabilidade que é de todos os profissionais 

para algumas categorias, como a assistente social e os enfermeiros. 

 Identificamos que a atitude de comunicação é coerente com o que preconiza 

o Ministério da Saúde, quando ressalta que o ACS deve conversar com seu instrutor 

supervisor ou com toda a equipe de saúde sempre que identificar algum sinal 

indicativo de violência, ou quando tomar conhecimento de alguma situação vivida 

por alguém na micro área (BRASIL, 2001). 

Dessa maneira o cuidado as vítimas firma-se sobre o conhecimento 

multiprofissional, atuar em equipe e com coesão, para não correr o risco do cuidar 

individual e onipotente, que embora pareça virtuoso, é ineficaz e perigoso para todos 

os envolvidos (GRUDTNER, 2005 apud. ROCHA; et al. 2011 ). 

A questão de comunicar os fatos a outros profissionais pode estar relacionada 

à falta de preparo profissional, ou simplesmente, à decisão de não se envolver com 

os casos. 

De acordo com Saliba; et al,  (2007), os profissionais tendem a compreender 

a violência como problemática que diz respeito à esfera da segurança pública e à 

justiça, e não à saúde. Ainda, cita-se o fato de que, a maioria das disciplinas da 

saúde não abordam em seus currículos e programas de educação continuada para a 

formação e o treinamento dos aspectos relacionados com a violência. Por isso, 

profissionais de saúde não se encontram preparados para oferecer uma atenção 

que tenha impacto efetivo à saúde das vítimas. 

O despreparo do profissional em lidar com as vítimas que recorrem ao seu 

serviço se deve possivelmente ao desconhecimento acerca de como proceder frente 

a esses casos.  

Além disso, existem vários entraves a realização de encaminhamento das 

vítimas, como escassez de regulamentos que firmem os procedimentos técnicos 

para isso, definição de um fluxograma de serviços, ausência de mecanismos legais 
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de proteção aos profissionais encarregados de notificar e encaminhar, falha na 

identificação da violência no serviço de saúde e a exposição do profissional. 

O certo é que os profissionais que atuam com a violência precisam estar 

comprometidos com a causa, fazer os encaminhamentos que forem necessários, na 

perspectiva de interromper o ciclo de violência, principalmente para proteger a 

criança e o adolescente, pois uma atuação inadequada pode comprometer 

seriamente a vida dessas vítimas, as quais, na maioria das vezes, não podem se 

defender da violência que lhe é imposta (ROSAS; CIONEK, 2006).  

Atendimentos: ao se referirem aos atendimentos, os profissionais citam a 

consulta de acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (C e D) como 

espaço para identificação e prevenção da violência. Os participantes se remetem as 

etapas da consulta como o exame físico e as orientações, mas pelas falas fica claro 

a ausência de sistematização para a coleta de informações que se referem à 

problemática. 

A consulta de C e D no âmbito da assistência a criança é fundamental para 

investigar as condições de vida e saúde desse grupo. Essa consulta é realizada 

principalmente pelo enfermeiro e é a prática mais comum no PSF em relação a essa 

faixa etária. 

O médico ou o enfermeiro realiza a consulta acompanhando e avaliando o 

crescimento e desenvolvimento da criança, procurando complementar com a 

educação em saúde para a higiene, imunização, sono, nutrição, afeto, segurança, 

jogos/brincadeiras, sexualidade e disciplina (VERRÍSSIMO, 2001). 

Os profissionais também citam o exame físico como ferramenta de detecção 

de violência durante a consulta de C e D. Dessa maneira, entende-se que nesta 

pesquisa o exame físico na criança deve contemplar as etapas de avaliação céfalo-

caudal e a idade cronológica, procurando sistematizar a ação após a obtenção da 

história de saúde. Deve-se contemplar pele, cabeça e pescoço, tórax, abdômen, 

sistema genito-urinário e músculo-esquelético. Mesmo que, o exame físico que 

abranja todos os sistemas não seja rotineiro, deve-se ao menos procurar sinais e 

sintomas nos sistemas orgânicos com base no problema apresentado (SMELTZER; 

BARE, 2009). 
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O exame físico acaba se tornando um aliado, uma vez que hematomas, 

contusões, queimaduras são a denúncia e a prova viva da violência física. 

 Assim, observar lesões perineais, orais, edemas, hematomas, atrofia de 

membros, sangramentos, dor durante a micção, secreções penianas ou vaginais, 

prurido na região genital são evidências relevantes que devem fundamentar a 

observação dos profissionais na prática do exame físico durante a consulta de C e D 

(ALMEIDA; et al, 2007). 

Ademais, a intervenção requer atentar-se para outros determinantes, que não 

foram relatados nas falas e que circunscrevem o processo-saúde doença da criança, 

como moradia, lazer, renda, dentre outros. 

Nas falas também é citada a avaliação psicomotora, as habilidades adquiridas 

pela criança, mas dentro dessa avaliação não citam a importância de se avaliar o 

comportamento da criança, de acordo com a sua idade cronológica para avaliar os 

marcos do desenvolvimento e sinais que denotem a ocorrência de violência. 

Assim, o processo de prevenção da violência exige da equipe de saúde 

conhecimento, interesse para entender e suspeitar de sinais físicos, psicológicos e 

sociais, visíveis ou não, como também criar possibilidades para um bom 

relacionamento com a família e a criança para efetuar o acompanhamento. 

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, 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). 

A importância das orientações também é visível nas falas, já que a prevenção 

é exercida, na ótica dos participantes, a partir de informações que os pais 

conseguem adquirir e efetivar no cotidiano de cuidados com a criança. 

Neste âmbito, a inclusão de informações que corroborem positivamente nas 

ações de prevenção e promoção da saúde proporciona ao profissional e aos 

familiares estabelecer uma exitosa assistência ao infante, por isso que a 
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identificação, o alerta para as situações de risco e a presença da escuta qualificada 

e do diálogo com os familiares se torna ação essencial (BRASIL, 2002). 

Nos depoimentos não aparece à visita domiciliar como ação do cuidado a 

criança, então questionou-se: Os profissionais da unidade não realiza a visita 

domiciliar para as famílias que tem crianças e adolescentes? Os profissionais 

entendem a visita como uma estratégia a ser utilizada na identificação e prevenção 

da violência? 

 Esse é um aspecto preocupante, uma vez que a colaboração da visita está, 

sobretudo, em proporcionar o melhor conhecimento sobre a situação daquela 

família, observação das condições de habitação, conhecimento das relações afetivo-

sociais entre adultos e destes com as crianças, tratando-se de um método menos 

formal e que acaba por dar mais tempo a família para falar sobre os seus problemas 

de vida e saúde (VERÍSSIMO, 2001). 

Educação em saúde: a perspectiva da educação em saúde é interessante 

porque vislumbra uma estratégia de prevenção que envolve os adolescentes das 

próprias comunidades, e, assim, os sujeitos participam no delineamento do processo 

saúde/doença tanto para si, como para a comunidade onde está inserido.  

No entanto, os profissionais demonstram compreender os procedimentos de 

ações educativas como um fazer tradicional, já que citam palestras e peças teatrais, 

sem citar algo 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. 

A educação em saúde como ferramenta de atuação dos profissionais do SUS, 

especificamente daqueles inseridos na ESF precisa ser desenvolvida numa 

perspectiva capaz de gerar a emancipação, a autonomia das comunidades, a 

participação 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 descreve que: 

 

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. 
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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 aperfeiçoando as atitudes 

indispensáveis à saúde (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 
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 contra a criança e o adolescente, o discurso e a 

prática precisam seguir essa lógica emancipatória da educação em saúde. 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 (BEZERRA, 2009). 

Ao citarem a educação em saúde alertou-se aos participantes que o CAIC, 

cenário da pesquisa, é um espaço estratégico para desenvolver ações de educação 

em saúde para o combate a violência contra a criança e o adolescente, uma vez que 

estão inseridos em um espaço físico muito próximo: a unidade, a creche e a escola. 

Como enfatiza Bezerra (2009) é um 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.  
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Outro caráter importante da educação em saúde é a continuidade. Ações 

pontuais não são capazes de transformar uma realidade complexa e já instalada 

como é o caso da violência. Esta é uma situação que se revela preocupante, 

permitindo afirmar que o desenvolvimento de trabalhos voltados à prevenção da 

violência é deficiente, ou ainda, até pode acontecer, porém são pontuais e, portanto, 

limitadas (BEZERRA, 2009).  

Outros profissionais relatam a falta de ações no sentido de prevenir e 

encaminhar os casos de violência que chegam à unidade. “Vejo os casos chegando, 

mas não vejo ações efetivas” (Prócion)..  “Não existem ações” (Deneb, Adhara, 

Regulus, Hadar, Arcturus, Sirius, Canopus). 

Essas falas despertam preocupação, tanto pelo não desenvolvimento de 

ações, como também por ser expressa pela maioria dos profissionais. Refletem o 

silenciamento da violência dentro das práticas em saúde, seja por sobrecarga de 

trabalho, por medo de denunciar, falta de capacitação para trabalhar com os casos. 

Ainda existem profissionais inseridos na atenção básica com a concepção de 

que não é sua responsabilidade trabalhar na perspectiva 

deprevenir/identificar/minimizar a violência contra a criança e o adolescente, 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. 

É interessante destacar a sobrecarga de trabalho dos profissionais que vai ao 

encontro dos estudos de Peixoto (2007), quando 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 das necessidades das vítimas, 

contribuindo, deste modo, para o agravamento do quadro de violência. 

Em relação à falta de capacitação dos profissionais, esses sem experiência 

para intervir em situações de violência, se sentirá inseguro. Além disso, 

compreende-se que a complexidade deste problema exige medidas de intervenções 

específicas para cada caso, daí acredita-se na importância da elaboração de 

protocolos com normas e rotinas para direcionar a atuação profissional. 
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De acordo com as falas dos profissionais acredita-se que a falta de 

sensibilização dos profissionais resulta numa abordagem fragmentada, individual e 

curativista, onde a concepção da vítima, inserida em seu contexto 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. 

Sabendo das tímidas ações desenvolvidas nas unidades os profissionais 

foram questionados sobre o que seria necessário para que as ações de prevenção e 

encaminhamento dos casos de violência fossem desenvolvidas na unidade. As 

respostas são mostradas no quadro 4. 

Quadro temático 4 - Respostas dos profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família CAIC 
sobre a questão: o que seria necessário para que as ações de prevenção e encaminhamento dos 
casos de violência fossem desenvolvidas na unidade? 
 
TEMAS GERADORES 
 

 
RESPOSTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mudanças estruturais 

“Nada vai da resultado só, então o que falta mesmo 
é a intersetorialidade, da rede desses serviços 
funcionarem juntos para dar conta da violência” 
(Spica). 

“A gente é que esta aqui, mas ninguém lá da 
gerência esta preocupado com as ações contra 
violência, cadê as ações lá da gerência?” (Rigel). 

“A gerencia executiva da saúde esta vivendo uma 
utopia ela quer implantar PSF sem dar estrutura, 
infra-estrutura, sem ter profissionais que possuem 
perfil de saúde da família, quer manter a verba, 
querem cobrar. E eles cobram do profissional 
médico para baixo” (Prócion). 

 
 
 
Rotinas de trabalho 

“Na nossa dinâmica, o trabalho é sobrecarregado 
em cima dos enfermeiros, os enfermeiros carregam 
o PSF nas costas e fica uma demanda muito 
grande de atendimento, de cobrança de 
coordenação. Precisamos de mais profissionais 
para trabalhar, para ajudar” (Pollux). 
 

Fonte: Pesquisa Intitulada Entre o Sol e a Liberdade Impera a Violência: Formação de Redes Para a 

Ação a Partir a Estratégia Saúde a Família - 2011 

 

Os temas geradores apontados no quadro acima serão discutidos a seguir. 
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Necessidade de mudanças estruturais: aqui os profissionais expressam as 

necessidades de mudanças estruturais que vão desde a organização de um trabalho 

intersetorial, em redes até a necessidade de apoio da gerência executiva da saúde. 

Na fala um dos profissionais deixa clara a necessidade do trabalho 

intersetorial, nenhuma instituição isolada é capaz de dar respostas ao problema da 

violência. Aqui se encontra a relação entre violência e saúde. 

Considera-se, pois, rede intersetorial a articulação objetiva das ações 

interinstitucionais e a interação entre seus agentes, além da presença de canais 

definidos de comunicação entre os serviços que compõem um conjunto e 

participariam de uma rede (KISS; SCHRAIBER; D‟OLIVEIRA, 2007). 

A intersetorialidade, para Junqueira e Inojosa (1997), conforme citado por 

Junqueira (1997, p.37), pode ser entendida como “a articulação de saberes e 

experiências no planejamento, a realização e a avaliação de ações, com o objetivo 

de alcançar resultados integrados em situações complexas, visando a um efeito 

sinérgico no desenvolvimento social”. 

Embasados nos conceitos de intersetorialidade, estudos do NESA (2011) 

apontam que a violência é um problema social que merece uma intervenção 

articulada. Diante de um enfoque intersetorial cabe ao Estado a integração e a 

efetivação de políticas sociais, tendo por base a promoção a saúde e a melhoria da 

qualidade de vida populacional. 

Enfatizando o setor saúde, a esfera municipal é responsável pela gestão da 

ESF e Buss (2000) chama a atenção para o poder do setor saúde diante dos outros 

setores no estabelecimento de políticas públicas. É importante evitar a subordinação 

de outros setores governamentais à esfera da saúde, para não gerar resistências e 

suscitar isolamentos. Na definição de políticas públicas, o autor recomenda o 

estabelecimento de pactos horizontais com parceiros governamentais e de outras 

instâncias. Isto significa ter a intersetorialidade como sua principal estratégia. 

Andrade e Fonseca (2008) apontam que a proposta teórica da Estratégia de 

Saúde da Família apresenta as condições para o enfrentamento da violência contra 

a criança e o adolescente, considerando a promoção da saúde e a intersetorialidade 

como eixos condutores das ações. No entanto, na prática cotidiana, fatores como o 

despreparo e qualificação insuficiente dos profissionais para atuar na ESF e 
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interesses políticos da gestão, dificultam a atuação das equipes e a garantia de 

princípios como o acolhimento e o vínculo. 

Indo ao encontro das idéias acima apontadas, estas enfatizam as falhas da 

gestão municipal na condução da ESF e no apoio as ações de combate a violência. 

Em relação à gestão, o processo de descentralização no Brasil colocou os 

governos municipais frente a uma nova realidade, os municípios, que tinham 

atuação tímida na gestão de políticas públicas, “começam a enfrentar o desafio de 

atender a urgências sociais que ultrapassam as limitadas e pontuais intervenções 

que no campo social desenvolviam anteriormente. Os problemas de habitação, 

saúde, educação, emprego, alimentação e outros começam a constituir matéria 

cotidiana de atenção municipal” (INOJOSA, 1998, p.42, apud WESTPHAL; 

MENDES, 2000). 

Assim, a gestão ainda caminha na construção dos saberes diante do 

processo de descentralização. Além disso, os profissionais expressam a consciência 

de que a ESF tem dificuldades em seu funcionamento, dificuldades essas que vão 

desde a estrutura, as condições de trabalho, a falta de capacitação profissional para 

atuar de acordo com a proposta teórica da ESF. Fica claro também a existência de 

hierarquia profissional, fator esse que determina privilégios em relação ao trabalho 

em equipe. 

Quando aponta a deficiência estrutural da unidade (já descrita neste trabalho) 

os participantes falam numa deficiência comum na ESF. De acordo com Mendes 

(2002, p. 62) “a deficiência de infra-estrutura tem várias causas”. O autor explica que 

ainda existe a visão de que a ESF é um programa para pobres, o que leva a pensar 

a atenção básica como um serviço que envolve baixa complexidade tecnológica e 

que dessa forma podem funcionar em qualquer situação e local. A superação desse 

obstáculo requer o entendimento da importância da atenção básica como porta 

estratégica de entrada no sistema de saúde. 

Em relação às condições de trabalho na unidade foi possível perceber que se 

aproximam das dificuldades citadas no estudo de Pinto (2009), realizado em outro 

município do Rio Grande do Norte. Assim, apontam como dificuldades 

indisponibilidade de material para realização de suas atividades, deficiências no 

sistema de apoio diagnóstico, estrutura física das unidades, número de famílias por 
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área, falta de reconhecimento profissional, descumprimento da carga horária e 

diferenças salariais. Ao apontarem a falta de capacitação profissional além de 

enfatizar a existência de hierarquização, os participantes demonstram as 

dificuldades e fragilidades sentidas por ele na realização do trabalho no contexto da 

ESF e explicitam que as melhorias precisam partir da gestão, ou seja, os gestores 

que cobram serviço precisam resolver questões de âmbito político-estrutural. 

Ao encontro das falas dos participantes vão as ideias de Mendes (2002) 

quando coloca que o sistema de formação dos recursos humanos para a saúde 

ainda funcionam como reprodutores da ideologia flexneriana e ainda diz que as 

tecnologias produzidas e difundidas não são coerentes com o modelo de saúde 

almejado pela ESF. Os cursos de graduação ainda incentivam a especialização e a 

atenção a eventos agudos. 

Os fundamentos da ESF preconizam que antes de atuarem os profissionais 

das equipes precisam passar por curso introdutório para conhecerem os objetivos, 

princípios fundamentais e o processo de trabalho na estratégia, mas na prática os 

profissionais iniciam o trabalho sem passar por essa capacitação e, segundo 

Mendes (2002) os cursos introdutórios são curtos, orientados para aspectos 

doutrinários da ESF e tem baixa capacidade formativa. É importante enfatizar que 

além das universidades e cursos técnicos é de responsabilidade do também do 

Ministério da Saúde e Secretárias de Saúde a ordenação da formação de recursos 

humanos na área da saúde (MENDES, 2002). 

Em relação à hierarquização estudos recentes, sobre o trabalho em equipe no 

PSF, revelaram ausência de responsabilidade coletiva do trabalho e baixo grau de 

interação entre as categorias profissionais, que apesar do discurso de teor 

igualitário, os membros das equipes de saúde da família mantêm representações 

sobre hierarquia entre profissionais e não-profissionais, nível superior e nível médio 

de educação, médico e enfermeiro (OLIVEIRA, 2011). 

As falas dos profissionais em relação às necessidades de mudanças 

estruturais na ESF são coerentes e confirmadas por Gil (2006) que diz que embora a 

ESF tenha crescido sobremaneira no país, atravessa o desafio de viabilizar-se 

enquanto estratégia estruturante dos serviços de saúde municipais. Em relação às 

práticas profissionais, estas não conseguem atender adequadamente as novas 
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necessidades dos cuidados em saúde (integralidade, visão ampliada do processo 

saúde/doença, trabalho em equipe, formação de vínculos e abordagem da família). 

O mesmo ocorre com a gestão do sistema que ainda trabalha na lógica quantitativa 

da produção. Dessa forma, entende-se que as mudanças estruturais, apontadas 

como necessárias pelos profissionais, interferem na prestação dos cuidados em 

saúde e na realização de um trabalho voltado a prevenção e encaminhamento da 

violência contra a criança. 

Rotinas de trabalho: a sobrecarga de trabalho é citada como um agente que 

dificulta o desenvolvimento de ações de prevenção e combate a violência contra a 

criança e o adolescente. Vê-se nas falas que um profissional, no caso o enfermeiro, 

se sente só no trabalho da unidade, uma vez que além da função assistencial, 

assume o papel de coordenador da equipe e muitas vezes até da própria unidade. 

Uma dificuldade da enfermagem no PSF é a sobrecarga de trabalho pela 

grande demanda e em muitas localidades a equipe fica por períodos desfalcada. 

Quando tem a presença do médico nas equipes, o trabalho da enfermagem torna-se 

complementar ao trabalho médico, ficando mais limitado aos encadeamentos deste 

trabalho, o que tem gerado desmotivação para a equipe e insatisfação com o 

trabalho (MARQUES; SILVA, 2004). Neste processo a finalidade de trabalho é 

cuidar do cliente, sem  no entanto, tê-lo como sujeito do processo saúde e doença.  

Wai (2007) explica que a sobrecarga de trabalho pode ser quantitativa e 

qualitativa: quantitativa referindo-se a grande quantidade de trabalho a ser 

executada na unidade e em seu território. Já qualitativa pelas dificuldades, 

demandas que ultrapassam as habilidades e aptidões profissionais. Assim, o 

excesso pode prejudicar a qualidade do trabalho, tornando-o algo que se cumpre de 

forma mecânica. Entre as dificuldades qualitativas cita-se também o trabalho em 

equipe, pela própria divisão do trabalho, assim, a equipe de enfermagem precisa, no 

PSF, integrar-se aos outros trabalhadores, constituindo uma equipe multiprofissional.  

Tal fato não é especificidade do programa, mas ao mesmo tempo é uma 

necessidade para que a proposta se efetive na perspectiva da mudança do modelo 

assistencial (MARQUES; SILVA, 2004). 

As autoras ainda esclarecem que no PSF como nos outros trabalhos em 

saúde, a construção do trabalho em equipe ainda é um desafio. Constituir projetos 
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comuns e compartilhados é a busca do trabalho coletivo em saúde, respeitando e 

valorizando as competências de cada trabalhador da equipe, para, com base nas 

diferenças e na pluralidade das intervenções, contemplar mais ampla e 

apropriadamente as demandas de saúde da população. 

 Então, enfatiza-se que um dos desafios para o trabalho em equipe é vencer a 

fragmentação existente atualmente nos serviços. Os trabalhadores precisam 

integrar-se, articulando suas ações, para isso, precisam ter claras a finalidade de 

seu trabalho na ESF e assim conseguir atuar efetivamente de acordo com os nortes 

da estratégia. Esclarecendo que na proposta teórica, o trabalho na ESF vai além dos 

muros da unidade. 

Assim, a grande demanda de trabalho, seja ela qualitativa ou quantitativa, 

mancham a visibilidade da violência na área e impedem a atuação sobre a 

problemática.  Essas idéias mostram que os profissionais entendem que trabalhando 

isolados os serviços não conseguem dar uma resposta a problemática da violência e 

apontam ainda a solução do trabalho em rede para dar conta da problemática. 

Diante dessa fala os participantes foram questionados sobre o que eles entendem 

por rede de prevenção a violência. “A gente sabe que faz parte de uma rede de 

sistemas e a gente sabe que também tem responsabilidade sobre essa violência” 

(SPICA). 

Ao se referirem ao trabalho em rede os participantes demonstram um 

conhecimento superficial em relação ao novo paradigma que se instala como 

demanda para o trabalho em saúde e para o trabalho com as questões da violência. 

Essa percepção também se aproxima da mencionada no referencial teórico deste 

estudo que compreende a ESF como instância de composição essencial nas redes 

de prevenção e tratamento, seja como nível de atenção primária sendo porta de 

entrada do sistema de saúde, capaz de direcionar as vítimas aos serviços 

necessários, ou como serviço de acompanhamento as vítimas da violência. 

Os profissionais compreendem a ESF como uma instância em uma rede de 

outras instituições e serviços e por isso tem uma parcela de responsabilidade no 

combate a violência. Essa percepção reflete a necessidade do apoio de outras 

instituições para realização de ações voltadas a problemática, instituições que 

também tem uma parcela de responsabilidade no trabalho com a violência. 
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O reconhecimento de que nenhuma instância isolada dos sistemas de saúde 

possui a totalidade dos recursos e competências necessárias para resolver as 

necessidades de saúde de uma população, implica a necessidade de constituição de 

redes integradas, que reconhecem a interdependência e, muitas vezes, os conflitos 

entre atores sociais e organizações distintas em situações de poder compartilhado 

(GIOVANELLA, 2009). 

De fato, os serviços de saúde são uma grande rede de relações 

interpessoais, que integram os cenários ordinários em que se trabalham os cuidados 

em saúde. A atividade conjunta ou dependente de uns com respeito a outros 

proporcionam um entremeado de relações, nas quais encontram-se problemas, 

como também a possibilidade de resolvê-los e melhorar a assistência a saúde  e a 

qualidade de vida da população. Nos serviços de saúde, ser membro de uma rede 

bem articulada garante o estímulo necessário para enfrentar tarefas difíceis de 

executar sozinhos, mas também coloca os sujeitos diante da necessidade 

complementar de cuidar da rede, já que os problemas que a afetam terminarão 

afetando o conjunto (ORTEGA; REY, 2002).  

Assim, como já foi discutido anteriormente nesse estudo, trabalhar em equipe 

ainda é um desafio para a ESF, então trabalhar em rede torna-se um desafio ainda 

maior, visto que, as relações superam a demarcação do espaço físico da unidade, 

também envolve outras instituições e, as relações profissionais superam a 

demarcação do setor saúde e envolve saberes profissionais de diversas áreas. 

Voltando o olhar para a ESF como elemento participante da rede Giovanella (2009) 

diz que o território local é à base das iniciativas de articulação intersetorial, as ESF 

têm papel vital na identificação de situações de risco social e de saúde em potencial 

para consolidar redes locais de serviços sociais.  

Então, superar os efeitos da fragmentação que persistem na rede de serviços 

de saúde do SUS e potencializar a ESF como porta de entrada preferencial e centro 

ordenador e integrador das redes de serviços e das ações de promoção, prevenção 

e recuperação da saúde é um dos principais desafios para o trabalho das equipes e 

da articulação dessas com outros serviços que possam dar apoio e potencializar as 

ações da estratégia (GIOVANELLA, 2009). Há a necessidade, portanto, da 

consolidação de uma atuação em rede que integre vários equipamentos sociais. A 
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atuação interinstitucional, mais que um princípio, é uma necessidade diante da 

complexidade do problema. A parceria entre os equipamentos do Estado e da 

sociedade civil, aliada ao envolvimento com a comunidade, é uma medida de 

absoluta necessidade na atuação junto às famílias que vivenciam a violência contra 

a criança e o adolescente (DESLANDES, 1994). 

Pensando na perspectiva da complexidade que é a violência, a ausência de 

articulação entre as instâncias da rede e os diversos saberes nela contidos, 

terminarão afetando o conjunto de forma a comprometer a resolutividade da 

problemática em questão. Nas falas os profissionais demonstram que cada realidade 

precisa de uma estratégia específica no trabalho contra a violência, inclusive citam 

outros bairros da cidade que também são marcados pela violência. 

 

“Eu não acredito numa estratégia de prevenção unificada, porque as 
realidades são diferentes, então é para existir um trabalho diferente aqui, no 
Santo Antonio, nas barrocas, porque são pontos heterogêneos, não pode 
querer aplicar uma estratégia unificada, mostrar as rosas onde o terreno é 
fértil e lá onde o negócio não nasce querer ocultar” (Prócion). 

 

Essas falas remetem a questão de que a ESF precisa desenvolver ações 

voltadas à realidade de saúde da população acompanhada, sendo uma estratégia 

com princípios e objetivos definidos, molda-se a realidade local para atender as 

necessidades. Como explica Brasil (1997) para operacionalizar-se a ESF deve-se 

adequar as diferentes realidades locais, desde que mantidos os seus princípios e 

diretrizes fundamentais. Assim, as redes de prevenção a violência por mais que 

tenham princípios e objetivos definidos, precisam se adequar as especificidades 

locais.  

Como esclarece Njaine; et al., ( 2007): sem deixar de abstrair o desenho 

dessas redes sobre o prisma da institucionalização e efetividade, é necessário 

assimilar o quanto elas incorporam de parcerias que possam viabilizar o 

encaminhamento, o atendimento e a proteção as vítimas de violência e suas 

famílias. 

A falta de credibilidade na formação das redes é mais um desafio a ser 

trabalhado e suplantado para alcançar a prevenção e combate a violência entre os 

profissionais da ESF. Njaine; et al., (2007) esclarece que  a construção de uma rede 
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de proteção se faz em etapas, requer novos olhares sobre o velho problema e a 

superação de um trabalho verticalizado e setorizado. A maior parte dos participantes 

demonstra não entender o que é rede e como se dar o trabalho nessa nova 

estratégia de atuação. Aqui não vai-se discutir esse trabalho uma vez que essa 

discussão já foi contemplada no referencial teórico desse estudo.  

Aqui, aponta-se que para desenvolver um trabalho em rede um dos primeiros 

passos é formar recursos humanos para tal, assim é fundamental que os 

profissionais que trabalham nos serviços parte da rede sejam esclarecidos sobre 

seus objetivos, princípios e modus operandi.  Esse é mais um desafio encontrado 

nesse estudo para se estabelecer uma rede de serviços de combate a violência 

contra a criança e o adolescente. “Não entendo como deve funcionar essa rede” 

(HADAR, ALTAIR, CANOPUS). 

Tendo em vista que, os profissionais não demonstraram um conhecimento 

mais detalhado sobre o trabalho em rede e, ainda há opiniões divergentes entre os 

participantes em relação a esse trabalho, questionou-se então se eles conhecem os 

órgãos municipais para onde eles podem encaminhar os casos de violência contra a 

criança e o adolescente que chegam à unidade. Esse conhecimento é demonstrado 

nas falas a seguir: “O conselho tutelar não faz nada, não serve para nada, a policia 

não faz nada” (BETELGEUSE). “Tem a promotoria que tem mais competência, difícil 

é conseguir ser recebido” (ANTARES). “Eu denunciei a promotoria uma questão de 

cárcere privado de uma pessoa especial e até hoje nada foi resolvido. A 

resolutividade deixa a desejar” (ACHENAR). “Não sei se é coincidência, mas foi 

órgão publico municipal, não tem poder de nada” (RIGEL). 

Os profissionais mostram conhecimento sobre quais os órgãos que prestam 

assistência a crianças e adolescentes vítimas de violência, como o conselho tutelar 

e a promotoria pública, mas atestam à baixa resolutividade desses e a inexistência 

de articulação com a ESF.  

Salienta-se que as instituições citadas são elementos de grande relevância na 

formação da rede e como partícipes, implica em mudanças de postura e prática, 

tanto nos serviços como na própria comunidade. O conselho tutelar é um órgão da 

instância administrativa da rede, a promotoria pública da instância jurídica e a ESF 
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encontra-se no sistema de políticas setoriais para o atendimento a criança e ao 

adolescente vítima de violência. 

Dentro das premissas expostas, a rede de proteção não é um novo serviço, 

mas, sim, uma concepção de trabalho que dá ênfase à atuação integrada e 

intersetorial, envolvendo instituições que desenvolvem atividades com crianças e 

adolescentes e suas famílias, destacando-se as escolas, creches, unidades de 

saúde, hospitais, dentre outros (OLIVEIRA, 2006). Daí mais uma vez enfatizarmos o 

espaço estratégico que se constitui o CAIC para a formação da rede. 

 Além de atestar a falta de resolutividade dos órgãos citados, os participantes 

enfatizam o descrédito nos órgãos públicos municipais, fala que vai de encontro ao 

que diz Minayo e Lima (2006): por iniciativa e elevada consciência social, muitas 

prefeituras municipais, utilizando-se de suas instituições, freqüentemente com o 

protagonismo das secretarias de saúde, têm tido um papel importante na criação de 

redes locais de proteção e na consolidação de serviços específicos de atendimento 

as crianças e adolescentes vítimas de violência. 

O descrédito demonstrado pelas instituições municipais é outro desafio 

encontrado para implementação da rede, uma vez que em experiências apontadas 

no referencial teórico desse estudo mostram que muitas iniciativas de formação de 

redes partem de instituições ligadas aos municípios e acredita-se que contribuir para 

a prevenção da violência e a promoção da saúde requer esforços contínuos de 

mobilização e parcerias com instituições municipais. Diante de todo o debate 

exposto os profissionais foram questionados sobre o que eles acreditam que é 

necessário para por em prática a prevenção e encaminhamento da violência contra 

a criança e o adolescente. As respostas são mostradas no quadro 5. 

 

Quadro temático 5 - Respostas dos profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família CAIC 
sobre a questão: o que vocês acreditam que é necessário para por em prática a prevenção e 
encaminhamento da violência contra a criança e o adolescente? 
 
TEMAS GERADORES 
 

RESPOSTAS 

Capacitação para encaminhamentos e 
prevenção 
 

“Trabalhar oficinas, capacitações em relação à 
violência é uma das estratégias mais pertinentes, 
vê o que a gente pode e não pode fazer na questão 
da violência na família, na criança, no adolescente” 
(Achenar). 
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“È preciso ver a questão burocrática da coisa, que 
subsídios, que respaldo a gente tem para atuar 
frente à violência? Trabalhar de inicio como se deve 
notificar”(Spica). 

Capacitação para proteção dos 
profissionais 
 

“Como se defender no ambiente de trabalho, pode 
ir pensando no que a gente vai fazer, porque o 
usuário chega com a faca limpa batendo no balcão 
do SAME” (Regulus). 

“Para existir trabalho tem que ter condições de 
trabalho, o próprio SAMU só vai se tiver 
segurança”(Veja). 

Fonte: Pesquisa Intitulada Entre o Sol e a Liberdade Impera a Violência: Formação de Redes Para a 

Ação a Partir a Estratégia Saúde a Família - 2011 

 Em seguida serão discutidos os temas geradores expostos no quadro 5. 

Capacitação para encaminhamentos e prevenção: os profissionais expõem 

a importância dos treinamentos para aprender a lidar com as situações de violência. 

As falas apontam os instrumentos necessários para trabalhar a problemática na área 

estudada, demonstrando a necessidade de capacitação dos profissionais para agir 

diante das situações e como apontam essa necessidade reconhecem a violência 

contra a criança e o adolescente como uma demanda para o serviço de saúde. 

Nessa perspectiva, Borsoi; et al., (2009) através de estudos constatou que os 

profissionais de saúde não têm dificuldades em identificar a violência, uma vez que 

suspeitam freqüentemente desta. A maior dificuldade dos profissionais, segundo o 

ponto de vista da pesquisadora, está em não saber como encaminhar a questão. 

A proposta para os serviços de saúde tem sido, simplesmente, detectar a 

violência com a busca ativa de rotina. Porém, quando detectada a violência, a 

demanda é rejeitada por não ser doença, mas problema social, ou ao contrário, é 

percebida puramente como patologia, reduzindo ao corpo individual algo que é fruto 

das interações humanas (RUCKERT; et al., 2008).  

As autoras citadas chamam atenção que, ao se aplicar a idéia de doença à 

violência, pode-se incorrer no aprofundamento da idéia de vitimização, colocando as 

pessoas nesta situação, assim como os doentes, como sujeitos incapazes que 

necessitam de tutela especializada. 

Assim as falas demonstram o interesse dos profissionais em desenvolver 

ações de combate a problemática. 
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Capacitação para proteção dos profissionais: os profissionais também 

apontam a necessidade de desenvolver ações para a preservação deles, uma vez 

que vivenciam situações na ESF que os colocam na posição de vítimas. 

Segundo o Ministério da Saúde, no âmbito de toda essa violência que está 

presente na sociedade, vários tipos de violências interpessoais ocorrem no ambiente 

do trabalho ou no próprio processo de trabalho: entre patrões e trabalhadores, 

trabalhadores e usuários, entre os próprios trabalhadores (BRASIL, 2008). 

Souza e Mello Jorge (2006) apontam em seus estudos que o nível de 

desgaste enfrentado pelos profissionais da ESF é alto, e diz respeito também ao 

excesso de trabalho, a não aceitação da naturalização da violência vivenciada e, 

principalmente, ao estresse causado pelas situações de risco a que muitos estão 

expostos por desenvolverem suas atividades profissionais dentro das favelas, onde 

a violência social se apresenta nas vivências do cotidiano. 

Assim, diante da abrangência da violência, é observado que esta se encontra 

presente não, apenas nas ruas e casas, mas, até mesmo nos locais de trabalho da 

saúde, o que traz grandes consequências, em especial para o trabalhador. 

Considerando-se que as organizações de trabalho devem cumprir um papel protetor, 

principalmente as instituições de saúde das quais se espera a proteção dos danos 

que ameaçam a vida humana. Porém, isso não ocorre, pois, como os demais locais, 

os serviços de saúde não estão livres da presença da violência (COSTA; 

MARZIALE, 2006). 

Apenas um profissional discordou dos demais, afirmando não achar 

necessário as capacitações. Essa afirmação traz em si a idéia de que os conceitos e 

teorias não dão conta de trabalhar a violência e que as vivências é que apontam os 

limites e possibilidades de agir diante da problemática. 

 

 
“É tudo uma questão de vivencia, mesmo que se faça um curso como essa 
conversa que a gente está tendo aqui, uma educação permanente, mas se 
não vivenciar não adianta. Se você da o curso para mim, mas não vai 
comigo fazer um curativo, retirar um ponto numa casa que tá esperando ser 
invadida pela policia então você não vivenciou” (ADHARA). 

 

  

A fala também demonstra o medo dos profissionais que habitam na 

comunidade onde trabalha o que pode ser confirmado por estudo de Ruckert (2008) 
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que aponta que os profissionais da ESF que habitam na comunidade onde trabalha, 

em especial os ACS, são os mais atingidos pelos reflexos da violência, pelo fato de 

fazerem parte da comunidade, viverem no território, conhecerem as famílias e as 

questões geradoras de violência. Corriqueiramente sofrem ameaças e represálias 

por se envolverem nos casos. Essa situação dificulta a identificação, a assistência e 

as denúncias dos casos de violência. 

Diante da inquietação dos participantes, demonstrada nas últimas falas, 

iniciou-se uma discussão, buscando apreender os próximos passos a serem 

seguidos no desenrolar do estudo. Assim, como ensina Freire (1987) os rumos são 

possíveis projetos e, por conseguinte a conscientização não é apenas 

conhecimento, mas opção, decisão e compromisso. 

 Nas discussões em torno da problemática violência contra a criança e o 

adolescente, foi decidido conjuntamente que era necessário modificar a realidade, 

sendo sugerida a realização de uma oficina para que os profissionais aprendessem 

a usar a ficha de notificação dos casos de violência. 

Sobre este assunto, Burjaili e Ribeiro (2008) afirmam que é precário o 

conhecimento dos profissionais sobre a violência contra crianças e adolescentes, 

resultando em falha no reconhecimento dos casos e notificação diante das situações 

desse contexto, assim a necessidade de capacitação, acompanhamento e 

segurança para os profissionais é imperativa. 

Outra sugestão acatada foi uma capacitação para os profissionais 

desenvolverem estratégias para lidar com os usuários que ameaçam a ordem na 

unidade, ou seja, aqueles que chegam armados e drogados. 

Diante desta solicitação dos participantes, percebe-se que a violência 

ocupacional é um fenômeno cada vez mais presente na rotina dos profissionais da 

saúde. Assim, há um consenso de que este impacto da violência na sociedade afeta 

o setor da saúde e, consequentemente, esses profissionais, os quais atendem a 

uma grande quantidade das vítimas e dos autores dos atos violentos. Ao assistirem 

essas vítimas, os profissionais se envolvem diretamente com esse problema, 

embora esse não seja o único determinante para esse fenômeno. (JACKSON; 

CLARE; MANNIX, 2002; SANTOS JÚNIOR; DIAS, 2005; JACKSON; ASHLEY, 2005; 
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COSTA, 2005; FARRELL; BOBROWSKI; BOBROWSKI, 2006; OLIVEIRA; 

D‟OLIVEIRA, 2008). 

Desta forma, faz-se necessário entender o mecanismo que transforma um 

ambiente terapêutico em um cenário onde acontecem atos de violência (COSTA; 

MARZIALE, 2006). 

Os participantes solicitaram uma reunião com representantes da escola, do 

conselho tutelar, da polícia e da promotoria pública para compartilharem saberes 

sobre a problemática e discutir a interligação entre eles para formação da rede de 

prevenção e encaminhamento. 

Diante das necessidades apontadas para iniciar as ações de prevenção e 

encaminhamento dos casos de violência contra a criança e o adolescente, as 

atividades ficaram organizadas em: oficina para utilização da ficha de notificação; 

capacitação para proteção contra a violência ocupacional; e reunião com outros 

órgãos responsáveis para proteção da criança e do adolescente em busca de traçar 

o fluxograma das vítimas na rede de proteção. 

Tendo em vista as discussões para formular as ações, Campos (2003) 

considera que qualquer discussão na área de saúde coletiva deve ser baseada em 

um tema ou situação-problema de interesse do coletivo. A eleição desse tema 

permuta sobre a magnitude do problema, a viabilidade de enfrentamento da situação 

e a potencialidade em estimular o interesse e a participação dos sujeitos. 

Corroborando a sistemática da pesquisa-ação que considera os participantes como 

sujeitos de mudança, envolvendo-os em todas as etapas empreendidas da pesquisa 

e da ação. 

Para finalizar a reunião questionou-se como os profissionais avaliaram aquele 

primeiro encontro no grupo focal. Foram unânimes em apontar a positividade do 

encontro, expressando como um momento para expor dúvidas, anseios e dar 

visibilidade aos problemas vivenciados na área. Expressaram ainda, a necessidade 

de outros momentos como aqueles, tanto para abordar a violência como outros 

problemas enfrentados na ESF. 

As expressões remetem aos dizeres de Freire (1996) que revela que a melhor 

maneira de se obter educação é aprende-la criticamente, sendo que essas 
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condições implicam e exigem a presença de educadores e educandos criadores, 

inquietos, humildes e persistentes. 

Outros apontaram como um momento de encontro singular, uma vez que é 

difícil reunir todos os profissionais. Enfatiza-se que os profissionais participaram 

desse primeiro momento, faltando apenas um ACS que se recusou a participar da 

pesquisa.  

É necessário esclarecer que, mesmo a grande maioria dos profissionais 

estando presentes, apenas alguns participaram efetivamente da conversa, emitindo 

opiniões, relatando experiências e sugerindo soluções. 

Portanto, a parceria com a ESF foi muito rica para o trabalho que a pesquisa 

propõe, uma vez que é necessário compreender que o atendimento na unidade de 

saúde não pode se resumir a uma prática medicalizadora. É imprescindível que haja 

o compromisso de se considerarem os problemas sociais, dentre eles a violência, 

que atravessam a vida dos usuários do serviço como relacionados ao processo de 

adoecer. 

Assim, o processo de transformação da prática inicia-se a partir da 

apresentação da realidade atual e anúncio da realidade diferente a surgir da 

modificação dessa situação (FREIRE, 2000). 

 

 

6.4 OS PRIMEIROS PASSOS NA FORMAÇÃO DA REDE 

 

 

6.4.1 Oficina para a utilização da ficha de notificação compulsória de violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências. 

 

 

A ficha de notificação como primeiro passo na prevenção e encaminhamento 

dos casos de violência contra a criança e o adolescente foi o objeto central desta 

discussão. Portanto, foram abordados seus objetivos e importância para o trabalho 

da ESF, como preencher a ficha e um estudo de caso para preenchimento. O 

conteúdo da oficina foi elaborado com base nas instruções para preenchimento da 

ficha de investigação e notificação de violência doméstica, sexual e/ou outras 
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violências, disponível no Sinan NET do Ministério da Saúde, Mendes (2008) e, ainda 

com base em estudo de Gonçalves e Ferreira (2002). Esse foi o segundo momento 

de encontro da pesquisa-ação. A reunião estava prevista para acontecer na manhã 

dia 25/02/2011, mas não foi possível devido às chuvas que alagaram toda a 

unidade.  

Assim, esse encontro foi remarcado mais três vezes, sendo que uma dessas 

não aconteceu novamente por condições estruturais da unidade e outras duas vezes 

pelo pequeno número de profissionais que compareceram. Em outra ocasião a 

reunião foi marcada para acontecer no auditório de uma universidade privada onde a 

pesquisadora trabalha como docente, mas compareceram apenas 1 enfermeira  e 2 

ACS não sendo possível a realização por número insuficiente de participantes. 

Diante dessa experiência logo se percebeu que os momentos tinham que ocorrer no 

espaço da unidade.  

Assim, pela terceira vez o encontro foi remarcado para acontecer na unidade, 

mas pelo número reduzido de atendimentos que estavam acontecendo, devido às 

deficiências estruturais da unidade poucos profissionais compareceram e assim 

mais uma vez não foi possível acontecer à oficina.  

Enfim, o encontro foi remarcado para o dia 05/05/2011 por sugestão de uma 

das enfermeiras, aproveitando a oportunidade que ia acontecer reunião para propor 

mudanças no cronograma de atendimento de uma das equipes. Foi combinado que 

no primeiro momento discutiriam o cronograma e em seguida iniciaria a oficina. A 

reunião para as decisões da unidade não ocorreu porque os dois médicos e o 

dentista de uma das equipes não compareceram e a oficina se estendeu a manhã 

do dia 06/05/2011, devido ao surgimento de dúvidas entre os profissionais e a 

extensão de pontos a serem contemplados para um correto preenchimento.  

A reunião ocorreu em uma sala ampla da unidade que eles já utilizam para 

reuniões e para a realização das consultas de C e D. A sala é bastante iluminada e 

ventilada, apresentava boas condições de higiene e segundo os profissionais, era 

uma das menos atingidas pelo mofo.  

Para esse momento foi utilizado data show e materiais impressos. Então no 

momento que ocorreu no dia 05/05/2011, questionou-se aos presentes se iam 

participar da oficina, concordaram que sim, inclusive se dispuseram a participar o 
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ACS que se negou no primeiro momento da pesquisa e o profissional que no 

diagnóstico situacional apontou não concordar com a capacitação.  

Os participantes foram mais uma vez esclarecidos que a reunião seria 

gravada para que posteriormente fosse feita a descrição do momento como parte da 

pesquisa, mas enfatizou-se as questões éticas de preservação da identidade, já que 

desde o primeiro momento da pesquisa os sujeitos mostraram-se apreensivos em 

relação a esse aspecto.  

Também foi enfatizado que eles tinham a liberdade para questionar, 

complementar e discordar em qualquer momento da oficina. Como o diagnóstico 

situacional apontou dificuldades e resistência para trabalhar com a violência e com 

outras instituições que podem ser parceiras na rede de prevenção a essa 

problemática, então nesse momento foi preciso sensibilizar os profissionais e 

esclarecer um pouco sobre as perspectivas do trabalho em rede.  

Então questionou-se metaforicamente: porque precisa-se de pontes? Porque 

existem pontes sobre os rios?  “Para chegar a outros locais” (HADAR).  “Para 

atravessar com mais facilidade, se não teríamos que ir a nado, ai ia demorar, muitos 

não podiam chegar em outro lugar porque não sabem nadar” (SPICA). A partir das 

falas esclareceu-se que assim como precisa-se de pontes,  precisa-se de parceiros 

para muitas ações a serem realizadas no serviço, ações essas que para realizar 

sozinho, o serviço corre o risco de não chegar a lugar nenhum; ou precisa realizar 

um esforço supremo para chegar, comparado ao esforço de nadar; ou ainda pode 

nem tentar realizar porque não sabe por onde começar.  

Assim, faz-se necessário buscar pontes, parceiros para trabalhar com a 

violência, porque como foi apontado no diagnóstico situacional, o setor saúde 

isolado não é capaz de dar respostas a violência.  

Falou-se também das necessidades humanas, que algumas podem ser 

sanadas individualmente, mas outras só são possíveis na convivência com outras 

pessoas, outras instituições e citou-se as necessidades fisiológicas, as 

necessidades sociais, entre essas a de segurança, a necessidade de auto-estima e 

de realização que são conseguidas no âmbito social, através da interação com 

outras pessoas e instituições. Para esclarecer essa relação foi explicada a figura 

seguinte.  
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Figura 1 - o homem e as redes de convivência social 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da explicação da figura acima mostrou-se que a sociedade do século 

XXI está configurada como uma sociedade em redes, seja de informações, seja de 

serviços.  

Esclareceu-se também que esta forma de organização promove drásticas 

transformações sociais, organizacionais, políticas, éticas, culturais e econômicas em 

todo o mundo, sendo muito difícil trabalhar com essa organização.  

Mas, mostrou-se também que mesmo sendo difícil trabalhar em redes esse 

tem muitas vantagens, uma vez que, de acordo com Mendes (2008) melhora a 

eficiência e diminui os custos dos serviços; expande o acesso da população; 

interliga as políticas sociais e intersetoriais; melhora a qualidade da assistência e 

dos serviços. 

Logo em seguida foi discutido o conceito de redes de atenção à saúde de 

acordo com Mendes (2008) as redes de atenção à saúde são organizações de 

serviços de saúde, vinculados entre si, com objetivos comuns por uma ação 

cooperativa e interdependente.  

Essa organização permite ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde, prestada com o 

custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada, com  equidade, com 

responsabilidade sanitária, econômica e gerando valor para a população.  

Em seguida mostrou-se a figura seguinte para que os profissionais refletissem 

sobre a atuação das instâncias que compõem a rede, apontando que hoje a atuação 

 

HOMEM 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora a partir de Mendes (2008). 
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assume direções próprias para cada instância e a necessidade de mudar a direção 

para as quais as setas apontam hoje, que essas possam apontar para o centro da 

questão. 

Figura 2 - Questionando as práticas e saberes em rede. 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora a partir de Mendes (2008). 

 

Logo em seguida mostrou-se através da figura seguinte as possibilidades de 

atuação em rede para prevenir e encaminhar a violência contra a criança e o 

adolescente a partir de instrumentos mais próximos da unidade como CREAS, 

CRAS, Casa de passagem e a escola. 

 

Figura 3 - Possibilidades de atuação no bairro. 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de rede de atenção em saúde mental. 

 

Logo após os primeiros esclarecimentos sobre o trabalho em rede 

apresentou-se um vídeo curto denominado violência no contexto atual, editado pela 

pesquisadora, evidenciando a violência nos diversos ciclos de vida e mostrando 

casos de violência que foram manchetes na mídia, como por exemplo, o caso 

Isabela Nardoni, Eliza Samúdio, a violência ligada ao tráfico de drogas no Rio de 

Janeiro, a negligência e o abandono, nos casos rotineiros de recém-nascidos 

jogados nos lixões, entre outros. 

Após o vídeo enfatizou-se a necessidade de notificar como instrumento de 

divulgação dos casos de violência da área onde a equipe atua, comparando a 

divulgação dos casos que repercutem na mídia. Frizou-se a notificação como uma 

forma de colaborar para a elaboração de políticas públicas para agir contra a 

problemática. 

Outro esclarecimento é que a ficha é utilizada para notificação de casos em 

todos os ciclos de vida, mas enfatiza-se a infância e a adolescência por serem 

considerados grupos de risco e pela obrigatoriedade da notificação por profissionais 

da saúde e educação designada pelo artigo 13 da Lei nº 8069/1990 do ECA. Os 

participantes se mostraram surpresos pela obrigatoriedade da notificação. 

“Eu achava que a notificação era só para o ministério tomar conhecimento, 

não sabia que tinha implicações legais” (SPICA). 
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A abordagem do conteúdo iniciou-se pela explanação das políticas de saúde 

existentes para prevenção e encaminhamento das vítimas de violência como a 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, 

criada pelo Ministério da Saúde em 2001 e a Política Nacional de Promoção à 

Saúde, criada no ano de 2006. Os enfermeiros e a assistente social comentaram 

que já tinham ouvido falar sobre as políticas, os enfermeiros através de materiais do 

ministério da saúde e a assistente social através de uma amiga que trabalha em um 

CRAS. Os demais profissionais afirmaram não ter nenhum conhecimento sobre as 

políticas. 

Diante disso conversamos um pouco sobre os objetivos dessas políticas. A 

primeira citada tem como objetivos principais a promoção de comportamentos e 

ambientes seguros e saudáveis; monitoramento da ocorrência de acidentes e 

violências; ampliação do atendimento pré-hospitalar; assistência às vítimas; apoio ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas; capacitação de recursos humanos 

(BRASIL, 2001). 

Em relação à segunda política foi esclarecido que esta contempla as 

seguintes ações em relação à violência: a redução da morbimortalidade em 

decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas; redução da morbimortalidade 

por acidentes de trânsito; prevenção da violência e estímulo à cultura de paz 

(BRASIL, 2006). 

Ao colocar as ações dessa política, os profissionais comentaram que esta é 

coerente com a realidade dos serviços, uma vez que: “A maior parte das violências 

que a gente vê atualmente está ligada ao uso de drogas” (ADHARA). 

Ainda explorando as políticas citou-se a existência da Rede Nacional de 

Núcleos de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde – Estaduais e 

Municipais, implantada pela Portaria MS/GM nº 936 de 19/05/2004. Explicitou-se 

também a existência de um desses núcleos no município. Os profissionais 

questionaram onde funciona o núcleo, como funciona, se já está em atuação e 

assim achou-se pertinente falar um pouco sobre o núcleo de Mossoró. 

Assim, abordou-se sobre o objetivo do núcleo que é contribuir na redução da 

morbimortalidade por acidentes e violências, mediante o desenvolvimento de um 

conjunto de ações articuladas e sistematizadas de modo a contribuir para a 
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qualidade de vida da população, através de ações de promoção e prevenção de 

agravos à saúde. Logo em seguida mostrou-se a rede articuladora proposta pelo 

núcleo, sintetizada pela figura a seguir. 

Figura 4 - Rede Notificadora. 

  

 

Para encerrar a discussão das políticas falou-se do pacto para a saúde para o 

binômio 2010-2011 que inclui a violência como um dos pontos prioritários. 

Após a discussão sobre as políticas mostrou-se os dados epidemiológicos a 

nível mundial e nacional sobre a violência como as causas de morbimortalidade nas 

diversas faixas etárias, enfatizando-se que de 1 a 19 anos as causas externas 

aparecem em primeiro lugar. Também mostrou-se estatísticas estaduais e 

municipais e ao serem mostrados os dados os profissionais foram unanimes em 

afirmar que existe a subnotificação. 

A seguir distribuiu-se para cada participante uma ficha de notificação (Anexo 

2) com as instruções de preenchimento. 

Diante dos números enfatizou-se a necessidade de notificar os casos que 

chegam à unidade, os eventos da área que os profissionais suspeitam que aconteça 

violência contra a criança e o adolescente, ou seja, foi esclarecido que não precisa 

ter certeza que a violência esta acontecendo para agir, se suspeitar já deve ser 

notificado para serem tomadas as devidas medidas de proteção.  

No caso de violência contra a criança e o adolescente, além de notificar é 

necessário informar ao conselho tutelar. Também foi informado que apesar da ficha 

conter no título a expressão “violência domestica”, notifica-se violência extrafamiliar 

contra crianças e adolescentes, mulher e pessoa idosa. 

Fonte: elaborada pela pesquisadora a partir de Mendes (2008). 
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Assim, começou-se a discutir o material com as instruções de preenchimento 

da ficha de notificação. Foi explicitado o conceito de violência que o material traz, 

foram discutidos os tipos de violência e enfatizado que os profissionais mostraram 

conhecer muito bem esses no primeiro encontro realizado na unidade. A partir daí 

surgiram vários questionamentos pelos profissionais e eles foram deixados bem a 

vontade, após cessar as interrogações a pesquisadora responderia: 

“Quem vai notificar? Só notifica se a vítima consentir?”(ACHERNAR). 

“A informação para o conselho tutelar pode ser verbal, por telefone, ou tem 

que ser na ficha de notificação também?” (POLLUX). 

“Quando se faz a denuncia ao conselho tutelar ainda precisa preencher a 

notificação?” (FOMALHAUT). 

“Em Mossoró tem notificação por telefone ou só com a ficha?” (CAPELLA) 

“Onde essa ficha está disponível?” (PRÓCION) 

“Depois de preencher manda para onde?” (HADAR). 

“Essa notificação é sigilosa ou tem que aparecer o nome do profissional?” 

(RIGEL). 

Assim, foi esclarecido que todo profissional da ESF pode preencher a ficha 

desde que saiba fazê-lo e que a partir daquele momento todas estariam aptos a 

utilizá-la.  

Foi informado que mesmo a vítima não consentindo, mas é obrigatório 

notificar, alguns dados são de preenchimento obrigatório na ficha e muitos desses 

dados são possíveis encontrar nas fichas de cadastro utilizadas pelo ACS e nos 

prontuários do paciente na unidade. Se não conseguir preencher por insuficiência de 

dados pelo menos comunicar ao conselho tutelar e preencher a ficha quando for 

feita a investigação por esse, através dos dados coletados pelos conselheiros. 

Esclareceu-se também que é necessário preencher a ficha e encaminhar para 

a gerência executiva da saúde e informar ao conselho tutelar por telefone, no caso 

de violência contra a criança e o adolescente. Uma coisa não substitui a outra. 

Informou-se também que a notificação não é uma denúncia, é a informação de um 

agravo a saúde. 
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Os profissionais foram informados dos números para denunciar a violência, 

tanto o do conselho tutelar local, quanto o disque 100 para denuncias de abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Informou-se que as fichas encontram-se disponíveis na gerência executiva da 

saúde do município e que depois de preenchidas devem ser encaminhadas para lá. 

E ainda que a notificação é sigilosa, o profissional não precisa assinar, apenas pôr o 

código do CNES, é a chamada notificação “sem rosto”, porque não aparece quem 

notificou. 

“Assim é melhor porque a gente faz a nossa parte sem se expor” 

(ACHERNAR). 

“Não acredito em sigilo no dia que o conselho tutelar chegar numa casa 

dessas para visita só sobra para o ACS” (CANOPUS).  

Diante das falas mais uma vez fica claro o medo de notificar e denunciar a 

violência, em especial para os ACS que moram na comunidade e convive 

diariamente com vítimas e agressores. 

Esclarecidas essas dúvidas os participantes pediram para que o momento 

fosse encerrado e continuasse no dia seguinte, no mesmo horário, uma vez que a 

hora estava adiantada. Assim ficou combinado que no dia seguinte seria visto o 

restante do preenchimento e um estudo de caso para praticarem o preenchimento 

da ficha. 

Então no dia 06/05/2011 os participantes estavam na unidade, com exceção 

do dentista que tinha participado no dia anterior. Assim começou- se explicando 

cada um dos campos de preenchimento da ficha, os que eram obrigatórios ou não, 

onde preencher com a opção “não se aplica” ou “ignorado”, se em algum campo da 

ficha fosse preciso marcar mais de uma opção seria marcado. 

Novas dúvidas surgiram no campo da ficha em que pergunta se a lesão foi 

auto provocada (campo 50 da ficha de notificação): 

“O que é uma lesão auto provocada?” (SIRIUS).  

Foi esclarecido que as tentativas de suicídio e o próprio ato é uma forma de 

violência denominada lesão auto provocada e que essas vítimas devem receber 

uma atenção especial, de preferência com encaminhamento para tratamento 

psiquiátrico e visitas domiciliares freqüentes. 
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O próximo ponto a ser preenchido na ficha tratava-se do tipo de violência e 

um dos participantes pediu para contar uma situação para ter ciência de que tipo de 

violência se tratava: 

 

Tem uma criança, ela tem 3 anos, a mãe tranca ela na área da casa de 
manhã cedo, bota água numa vasilha e bolacha em outra, sai e as vezes só 
volta a tarde. Os vizinhos já chamaram a polícia que arrombou o portão e 
levou a criança, quando a mãe chegou foi informada do acontecido, 
procurou a delegacia e trouxe a criança. Ela passou uns dias sem fazer 
isso, mas agora já está fazendo de novo (CAPELLA).

 

 

 

“Tem um caso na área que a mãe tirou o menino da escola para ele pedir 

esmolas” (VEJA). 

Pelas falas percebe-se que aos poucos os profissionais relatam as situações 

de violência que encontram na área. Então foi explicado que se enquadra em 

negligência e abandono, nesse caso além de notificar deve-se informar ao conselho 

tutelar para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

O ponto seguinte da ficha referia-se a forma como foi provocada a lesão e os 

participantes afirmaram: 

“A gente notifica as tentativas de homicídio por faca ou arma de fogo?” 

(ACRUX). 

Explicou-se que se as vítimas são adultos, com idade entre 20 e 59 anos 

então não é necessário preencher a ficha porque esse tipo de violência tem outras 

fontes de notificação. 

A próxima parte da ficha se refere a violência sexual e foi a que mais chamou 

a atenção dos participantes, em que eles apontam que é a mais difícil de descobrir. 

Citam situações do cotidiano e fazem questionamentos: 

“As pessoas chegam com uma crise nervosa, ai a gente percebe antes das 

características físicas” (POLLUX). 

“Aqui tinha contraceptivos de urgência, mas venceu e a gente jogou fora 

porque não usou” (FORMALHAUT). 

 “Pela lei o assédio sexual em menores de 14 anos é considerado crime, 

mesmo que não aconteça a relação” (PRÓCION). 

 “Aqui em Mossoró tem alguma unidade de referência para violência sexual?” 

(ACHERNAR). 
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“O Rafael Fernandes não faz quimiprofalixia anti-HIV nesses casos?” (RIGIL 

KENTAURUS). 

 As falas mostram a capacidade de reconhecer a violência e o despreparo 

para lidar com as vítimas.  

Diante do questionamento foi esclarecido que no município não tem unidade 

de referência para a violência sexual, que faça profilaxia anti- HIV. Explicou-se que a 

gerência já buscou trabalhar junto ao Hospital Dr. Rafael Fernandes2, mas que esse 

não recebe pacientes 24 horas.  

Ainda foi colocado também o papel da unidade nesses casos, que é oferecer 

o contraceptivo de urgência, antes de fazer encaminhamentos. Frizou-se então a 

necessidade de não deixar os contraceptivos de urgência vencer, mas fazer busca 

ativa na área para detectar algum caso e só pedir da gerência uma pequena 

quantidade. 

 “A unidade de referência para violência sexual podia ser uma das UPAs” 

(SPICA).  

“Se os médicos não forem bem pagos a parte não vão fazer quimioprofilaxia” 

(PRÓCION). 

“Em Mossoró já foi feito algum aborto previsto em lei?” (FORMALHAUT). 

Foi explicitado que a sugestão seria levada a reunião do NUPS que está em 

processo de estruturação e pode acatar a sugestão.  

Um dos profissionais respondeu ao questionamento sobre a realização do 

aborto: 

“Já foi autorizado um aborto em uma adolescente com deficiência que foi 

estuprada pelo vizinho. Era uma família das barrocas, mas o procedimento foi feito 

em Natal” (ACHERNAR). 

 Continuando as explicações, a próxima dúvida surgiu no campo que se refere 

à parte do corpo atingida. Tinham dúvida se podiam marcar mais de um quadro, 

então foi explicado que para preencher essa parte devia-se levar em consideração o 

item que fala da natureza da lesão, assim a lesão que é tida como principal, por 

exemplo, uma queimadura, aparece em qual parte do corpo.  

                                                             
2
   O Hospital Regional Dr. Rafael Fernandes é referência para Mossoró e região Oeste no tratamento 

de patologias infecto-contagiosas, localiza-se a Rua Prudente de Morais, s/n, Santo Antonio, 
Mossoró/RN. 



 

117 

 

 

Foi esclarecido ainda que quando a violência for provocada por intoxicação, 

no tópico parte do corpo atingida marca-se múltiplos órgãos, por desconhecer a 

abrangência dos órgãos atingidos pela substância tóxica. 

Então se continuou abordando o passo a passo de preenchimento da ficha. 

Ao termino enfatizou-se a necessidade de colocar o código da unidade de saúde no 

CNES, mesmo que o profissional não assine a ficha, a importância do encerramento 

dos casos e ainda, sobre o uso da notificação como o primeiro passo para coibir os 

casos de violência. Ainda questionou-se sobre dúvidas, como não tinham passou-se 

para o passo seguinte: preencher a ficha a partir de um estudo de caso fictício, 

elaborado pela pesquisadora (Apêndice E). 

Primeiro foi lido o caso completo e em seguida por partes para que fossem 

preenchidos os passos da ficha de notificação. Os participantes não apresentaram 

dúvidas na notificação. 

Com a leitura do caso os participantes apontam que as vítimas de violência 

procuram mais o hospital do que a unidade, então foi explicado que o hospital 

também tem a obrigação de notificar, se a violência chegar na escola pode ser 

denunciada ao conselho tutelar e a vítima encaminhada para a unidade de saúde ou 

hospital para acontecer a notificação. 

Por fim pediu-se que os profissionais avaliassem o encontro e o aprendizado 

sobre a ficha de notificação: 

“Foi muito bom, ficou claro como usar a ficha e não se expor” (ACHERNAR). 

“É uma forma da gente fazer a nossa parte contra a violência” (POLLUX). 

“O aprendizado foi ótimo, mas eu não acredito em sigilo de notificação” 

(SIRIUS). 

Pelas falas é perceptível a positividade da oficina, mas o medo continua 

aparecendo como um empecilho para o desenvolvimento de ações contra a 

violência. 

Nesse momento tentou-se negociar com os profissionais a data do próximo 

encontro, mas a gerente pediu que fosse combinado depois porque estavam 

averiguando junto à gerência executiva da saúde a possibilidade de se mudar para 

uma casa do bairro, uma vez que as condições físicas da unidade pioravam a cada 

dia. 
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6.4.2 Estabelecendo elos entre o conselho tutelar e a UBS 

 

 

Outro momento de encontro na unidade aconteceu no dia 27/05/2011, para 

este foram convidados além dos profissionais conselheiros tutelares e 2 

representantes da escola e da creche Monsenhor Francisco Sales Cavalcante, que 

fazem parte do complexo do CAIC do Carnaubal.  

Reitera-se também que anterior a este momento era para acontecer à 

capacitação sobre violência ocupacional, que inclusive foi marcada para esta data e 

contava com a participação de 2 profissionais do CAPS AD. Mas diante da 

impossibilidade dos convidados em comparecer devido a afazeres no local de 

trabalho combinou-se com os profissionais da unidade a realização do encontro com 

o conselho tutelar e a remarcação da capacitação com os profissionais do CAPS 

AD.  

Como no grupo focal para realização do diagnóstico situacional os 

profissionais fizeram muitas críticas ao trabalho do conselho tutelar a autora ficou 

com o receio de que os profissionais não concordassem com a realização do 

encontro, mas explicou-se a necessidade do conselho falar sobre o seu trabalho e 

esclarecer as dificuldades existentes e os profissionais aceitaram sem resistência. 

Assim, para este momento compareceram os profissionais da unidade com 

exceção dos 2 médicos e de 1 dentista, 2 conselheiros tutelares da 34º zona que é 

responsável por atender aquela comunidade. Não compareceu nenhum 

representante da escola ou da creche.  

Destaca-se que quando a pesquisadora foi fazer o convite e deixar a 

solicitação formal para comparecimento o diretor da escola se posicionou contra a 

realização da pesquisa naquele CAIC, uma vez que, segundo a opinião dele, 

existem locais mais violentos na cidade de Mossoró e que podem ser pesquisados. 

A reunião aconteceu na mesma sala descrita na reunião anterior. A 

pesquisadora apresentou os 2 conselheiros, falou sobre o propósito da reunião, 

conhecer melhor o trabalho desse órgão e como podem trabalhar em parceria para o 
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combate a violência contra a criança e o adolescente e mais uma vez foi afirmado o 

compromisso do sigilo da identidade dos participantes. 

Os conselheiros começaram abordando a questão do atendimento por zona, 

esclarecendo que trabalhavam divididos na 33ª e 34ª zona e os limites geográficos 

de atendimento de cada uma delas. Logo em seguida distribuiu uma cópia do ECA a 

cada um dos profissionais, enfatizando que o estatuto é amado por alguns 

profissionais e odiado por outros. Daí pediu que todos buscassem o artigo 2º do 

ECA (1991, p. 27): “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade”. 

Os conselheiros explicaram que o termo “de menor” ou “de maior” estão em 

desuso seja na linguagem jurídica ou até mesmo gramaticalmente, por isso a forma 

correta de expressar é usar os termos criança ou adolescente, de acordo com o que 

é especificado no ECA. Inclusive citaram que em visita a um hospital da cidade 

conversaram com médicos e enfermeiros para que evitem usar os termos “de 

menor” ou “de maior” nas suas evoluções, transferências, uma vez que os termos 

têm um caráter pejorativo.  

Em seguida os conselheiros orientaram a busca pelo artigo 7º do ECA (1991, 

p. 28): “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante 

a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. Diante 

desse artigo os conselheiros explicam que recebem denúncias de muitas situações 

de negligência, inclusive sobre profissionais de saúde que se recusam a atender 

crianças e adolescentes, sendo preciso a intervenção do conselho. 

Em relação ao artigo 13º do ECA (1991, pg. 30): “Os casos de suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais”. A partir desse artigo os conselheiros exemplificam uma 

situação dizendo que se uma mãe chega com uma criança ferida a unidade e a mãe 

vem muito nervosa, os profissionais precisam investigar se o nervosismo é 

decorrente do estado da criança ou pela culpa da mãe ou do companheiro que 

muitas vezes a mãe não quer envolver e denunciar. 
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Logo surgiram exemplos de situações vivenciadas na área de cobertura da 

unidade: 

“Uma mãe trouxe uma criança de 9 meses aqui na unidade com um corte 
muito grande no calcanhar e disse que a criança brincando no quintal tinha 
se cortado com um vidro, a gente chamou uma ambulância que levou a 
criança para o hospital. Quando terminou o expediente que fui para casa as 
pessoas da área me contaram que o pai tava bebendo em um bar com a 
criança no braço, e o pai é um adolescente, só tem 16 anos, brigou com 
uma pessoa lá no bar e essa tentou furá-lo com uma faca que pegou o 
calcanhar da criança”(RIGIL KENTAURUS). 
 

 
Em seguida outro profissional exemplificou uma situação vivida: 

 

“A avó trouxe uma criança de 2 anos com coceira e sangramento nos 
genitais, falei com  a assistente social que achava ser uma caso de 
violência sexual ai a gente encaminhou a criança para a UPA. Quando ela 
foi examinada a pediatra constatou que era uma bactéria que provocava 
coceira e a criança coçou tanto que feriu e sangrou, passou medicação e a 
criança ficou boa. Nesse caso a gente já pensa o pior, talvez se 
acontecesse nesses dias eu já chamasse o conselho tutelar, como a gente 
viu na oficina de notificação, precisamos ter muita  atenção quando se trata 
de violência” (SPICA). 

 

 

Diante das falas os conselheiros enfatizam a necessidade de comunicar ao 

conselho mesmo que não se tenha nada comprovado, seja somente suspeita. 

Comunicar casos de criança que são deixadas sozinhas em casa; casos de pais, 

padrastos ou parentes que super protegem uma criança ou adolescente, nesse caso 

suspeitar de abuso sexual.  

Outro ponto explicado pelos conselheiros foi a questão da alienação parental. 

Se os pais são separados e uma das partes coloca a criança contra a outra, isso é 

um caso de maus tratos infantil, porque acaba deixando a criança confusa, além de 

tirar dela o direito de convivência paterna ou materna. 

Diante das exposições um profissional se manifestou dizendo que já tinha um 

caso para o conselho tutelar investigar na área:  

“Na minha área tem uma avó que coloca a criança contra o pai e a mãe. A 

criança chora tanto quando vê os pais e a avó proíbe a criança de vê-los”. (SIRIUS) 

“Tenho uma família em que a mãe chama uma criança de 2 anos de cachorra 

e vários outros palavrões, mas se eu denunciar ela vai saber que fui eu” (CAPELLA). 
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Assim, os casos foram sendo relatados e pondo em dúvida as afirmações do 

primeiro grupo focal em que os profissionais relataram não haver casos de violência 

contra a criança e o adolescente na área de cobertura da unidade. 

 

“Tem uma menina de 12 anos que mora com a avó, a mãe foi embora e 
deixou ela com a avó e ela dorme no quarto com o tio que já é um homem 
bem mais velho. A avó dorme em um quarto e a menina dorme em outro 
com o tio. Eu só soube disso porque uma vez passei para a visita domiciliar 
e ela e o tio estavam dormindo no quarto, na mesma cama com a porta 
aberta. Questionei a avó sobre o fato e ela disse que é porque no quarto 
dele tem televisão e elas ficam assistindo até tarde. Sim e a menina não 
estuda” (VEJA). 
 

 

 Os conselheiros se prontificaram em fazer visita a família e a investigar o 

caso. Informaram também os telefones de contato do conselho tutelar para que 

essas situações sejam comunicadas ao órgão em tempo ágil para a tomada de 

providências e pediram a divulgação dos telefones na área da unidade para que a 

população denuncie os casos. O conselho tutelar funciona todos os dias das 8:00 as 

17:00 horas e à noite tem um celular de sobreaviso e todos os telefones atendem 

chamadas a cobrar. 

“Se a gente confundir os números e ligar para o telefone de uma zona que 

não atende o bairro?” (PRÓCION) 

 Os conselheiros explicaram que isso acontece muito e que eles atendem a 

ligação, anotam as informações e repassam para os conselheiros da zona 

responsável pelo bairro de onde veio a denuncia. Diante das explicações outras 

dúvidas e casos iam surgindo: 

 
“Perto da minha casa tem um bar e os adolescentes ficam fazendo baderna 
até a madrugada, a gente já chamou a polícia, mas eles disseram que é 
caso para o conselho tutelar. Uma vizinha já ligou para o conselho que 
disse que esses casos eram com a polícia, ai a gente desistiu e fica sendo 
incomodados por eles” (ACRUX). 
 

 

Os conselheiros explicam que esse caso é para ser resolvido pela polícia 

porque o conselho não tem poderes para tal situação. Explicou ainda que a partir 

dos 12 anos o adolescente já responde pelos seus atos, tendo direitos e deveres 

como todo cidadão, e não como a mídia propaga que os adolescentes têm o direito 

de agir como quiser e não ser preso. O conselho não trabalha fazendo ronda, quem 
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faz são os agentes de proteção da vara da infância e da juventude, então esses sim 

podem abordar os adolescentes à noite e eles trabalham também através de 

denuncias e tem telefone próprio do órgão. 

Esclareceu que o adolescente não comete crime, mas ato infracional como 

cita o ECA e que nesse caso se a polícia não resolver o conselho pode encaminhar 

uma notificação de advertência aos pais e aos adolescentes e convocá-los para uma 

conversa, visando o ajuste de conduta. 

Foi esclarecido, ainda tomando por base o ECA, as penalidades imputadas ao 

adolescente em ato infracional e foi discutido com os profissionais as punições 

apontadas no artigo 112 do ECA (1991, pg. 77): 

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

 

“E no caso dos adolescentes usuários de droga, a quem agente comunica?” 

(RIGEL) 

Os conselheiros explicam que é outro caso a ser comunicado a polícia, tanto 

os adolescentes usuários como traficantes, o conselho pode intervir conversando e 

até pedindo ao juizado da infância uma liminar para encaminhá-los a um tratamento 

de reabilitação. Mas deixam claro que os adolescentes são resistentes aos 

tratamentos antidrogas porque para muitos é uma forma de ganhar dinheiro e 

também pelo fato dos pais não saberem da dependência química dos filhos.  

Outra questão é que os pais as vezes até sabem da dependência química dos 

adolescentes mas tem medo de denunciar ou de encaminhar para tratamento com 

medo da reação do filho ou com receio de que o adolescente seja preso e até 

mesmo perder  aguarda do filho. Assim essas situações vão se alastrando pelas 

famílias, até chegar ao ponto em que a intervenção jurídica se faz necessária. 

Diante dos questionamentos os conselheiros explicaram a composição de 

uma rede de proteção e atendimento da criança e do adolescente existente no 
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município, sendo essa constituída pela vara da infância, promotoria da infância e da 

juventude, conselho tutelar, serviços de saúde, polícia militar, envolve a gerência do 

desenvolvimento social ligada a prefeitura, CREAS, CRAS. O conselho tutelar tem 

parcerias muito proveitosas com algumas unidades de saúde e hospitais, mas ainda 

é necessário desenvolver laços com outras unidades de saúde e entre todos os 

órgãos da rede. 

Além desses órgãos municipais, explicaram a existência do Disque 100 para 

denunciar a violência contra a criança e o adolescente, a pessoa e com deficiências. 

Essa ligação é recebida pelo órgão que funciona em Brasília e encaminha ao 

conselho tutelar responsável pela localidade e a pessoa não precisa se identificar 

quando liga 

Foi esclarecido pelos conselheiros que alguns órgãos que são formadores da 

rede ainda agem de forma negligente, ignorando situações que são de sua 

responsabilidade como é o caso da polícia militar.  

Citam exemplos corriqueiros de adolescentes envolvidos em tiroteios a polícia 

tem que intervir porque os conselheiros não andam armados e não tem poder para 

prede-los. Explicam que os conselheiros já se reuniram com o juiz da vara da 

infância e da adolescência pedindo a intervenção junto à polícia para que passem a 

desempenhar suas funções nesses casos.  

Outro fato explicado foi à questão de que muitas vezes a polícia prende os 

adolescentes, batem muito e depois liberam gerando mais problemas, uma vez que 

os castigos físicos não promovem o ajuste de conduta e que nesses casos os pais 

procuram o conselho para denunciar e acabam ficando com a razão e o adolescente 

visto como cidadãos de direitos e sem deveres. 

Nesses casos o conselho entra contra a polícia porque o órgão está para 

garantir os direitos da criança e do adolescente, às vezes os próprios adolescentes 

agem como violadores dos seus direitos e o conselho precisa intervir junto aos 

adolescentes para garantir os seus direitos. 

Os conselheiros ainda apontaram como empecilho para o funcionamento da 

rede o fato de que muitos profissionais que trabalham nesses órgãos não são 

preparados, existe uma grande rotatividade porque não são concursados, ocupam 

cargos comissionados. 



 

124 

 

 

Os conselheiros divulgaram o telefone de alguns órgãos formadores da rede e 

advertiu que caso os profissionais não saibam a qual deles se dirigir podem procurar 

o conselho tutelar para pedir orientação. Explicitaram também preocupação pelo fato 

de que a população e até mesmo alguns órgãos que fazem parte da rede de 

proteção, desconhecerem o trabalho do conselho tutelar e confundirem o que cabe a 

cada órgão. 

Divulgaram um projeto que estão desenvolvendo em parceria com as escolas 

do município para divulgar o conselho tutelar nas escolas e pediram a colaboração 

da unidade no sentido de articular reuniões entre os profissionais de saúde, os 

conselheiros e a comunidade, inclusive se disponibilizando a convidar outros 

segmentos da rede caso os profissionais da unidade achem necessário. 

Os profissionais de saúde citam o caso da escola que funciona ao lado da 

unidade e que compõe o CAIC: 

“Ai na escola os alunos quebram mesa, bebedor, jogam bola chamando 

palavrões e nada é feito. O conselho pode interferir nesses casos?” (ACHERNAR). 

Nesse caso, de acordo com a explicação dos conselheiros, a escola deve 

encaminhar ofício à polícia comunicando o acontecido, informa ao conselho porque 

o adolescente tem a obrigação de reparar o dano causado à escola através de 

medidas disciplinares como, por exemplo, prestação de serviços a comunidade. 

Os conselheiros também expuseram as dificuldades que encontram para 

trabalhar como a falta de carros para realizar as visitas, muitas vezes só vão ao local 

da denuncia vários dias depois de receberem o comunicado; no prédio onde o 

conselho funciona o número de salas é insuficiente para a realização dos 

atendimentos, tendo muitas vezes que um conselheiro esperar o outro terminar um 

atendimento para usar a sala. 

 Enfatizaram a necessidade de parceria dos estabelecimentos de saúde, já 

que muitas vezes são as portas de entrada dos casos de violência contra a criança e 

o adolescente e, ainda porque os profissionais de saúde estão mais próximos das 

famílias através dos ACS e das visitas domiciliares. 

Ao final pediu-se para que os profissionais avaliassem o momento e foram 

unanimes em concordar que foi rico em aprendizagem, conhecer as atribuições do 

conselho e saber como utilizar os serviços para a comunidade. Pediram também 
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para que o conselho divulgasse mais o seu trabalho nos bairros para que a 

população tome conhecimento da importância e atuação do órgão. 

Feitos os agradecimentos aos conselheiros a gerente da unidade CAIC do 

Carnaubal comunicou que na semana seguinte a unidade seria fechada para inicio 

da reforma e que os profissionais seriam divididos em outros campos de trabalho até 

o termino da reforma. Esclareceu que nesse período não seria possível acontecer 

outras reuniões para a realização da pesquisa, mas que após a reforma a unidade 

estaria de portas abertas para dar andamento as outras etapas combinadas no 

primeiro encontro. 

Assim as reuniões em grupos focais e as capacitações se encerram tendo em 

vista que a reforma tem previsão de terminar em três meses o que impede a 

execução da pesquisa em tempo hábil para a conclusão das atividades acadêmicas 

da pesquisadora. 

 

6.5 AVALIANDO AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA TRABALHAR A 

VIOLÊNCIA 

  

 

Para depreender os avanços alcançados no combate a violência contra a 

criança e o adolescente através das atividades realizadas em conjunto com os 

profissionais da unidade partiu-se para o processo de avaliação da ação na visão 

dos profissionais participantes da pesquisa, de acordo com as ideias de Freire 

(1979) destacando que é preciso pensar sobre o próprio homem e sobre nós 

mesmos. 

Para a avaliação utilizou-se a entrevista aberta, sendo um momento de difícil 

realização porque os profissionais estavam distribuídos em outras unidades, uma 

vez que unidade CAIC do Carnaubal foi desocupada para reforma. Dessa forma 1 

dentista e 1 médico não fizeram a avaliação final. 

Assim, os quadros abaixo trazem os temas geradores retratados na avaliação 

final dos profissionais da unidade CAIC do Carnaubal. Durante as entrevistas pediu-

se aos profissionais que apontassem, pelo menos, duas mudanças na sua rotina de 
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trabalho em relação à violência contra a criança e o adolescente, após os encontros 

da pesquisa. 

Quadro temático 6 - Respostas dos profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família CAIC 
sobre a questão: Cite no mínimo 2 mudanças na sua rotina de trabalho em relação a violência contra 
a criança e o adolescente após os encontros. 
 

 
Temas geradores 
 

 
Respostas 

 
 
 
 
 
 
Identificação dos riscos 

“Aprendi a identificar as situações de risco, a 
saber que a violência ali está sendo 
camuflada”. (Capella) 
 

“Estou mais segura em identificar as situações 
de risco e em reconhecer os tipos de violência”. 
(Achernar) 
 

“Agora que aprendi a identificar os fatores de 
risco meu trabalho vai melhorar no aspecto de 
combater a violência”. (Pollux) 
 

“Aumentei meus conhecimentos em relação à 
criança e ao adolescente e aprendi a identificar 
quando estão em situação de risco para 
violência”. (Acrux) 

 
 
 
 
 
Olhar atento 

“Ficamos mais atentos aos acontecimentos na 
área”. (Sírius) 
 

“Estou observando mais atentamente na visita 
domiciliar as famílias que tem crianças e 
adolescentes e dando orientações para terem 
cuidado com a violência nessas faixas etárias”. 
(Arcturus) 
 

 
 
 
Saber agir 

“Ficou mais fácil abordar os casos porque 
agora sei como agir notificando”. (Spica) 
 

“Agora ficou melhor de tomar uma providência 
com segurança para a gente, o profissional”. 
(Adhara) 
 

Fonte: Pesquisa Intitulada Entre o Sol e a Liberdade Impera a Violência: Formação de Redes Para a 

Ação a Partir a Estratégia Saúde a Família - 2011 

 

Os temas geradores: identificação de riscos, olhar atento e saber agir 

explicitam as mudanças ocorridas no trabalho em relação à violência contra a 

criança e o adolescente a partir da pesquisa-ação na UBS CAIC Carnaubal. As falas 

expostas no quadro acima foi o resultado declarado pelos profissionais, ao serem 

questionados sobre suas percepções de mudanças em suas rotinas de trabalho 

após a pesquisa.  
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Os temas geradores destacados acima e as falas denotam uma condição de 

segurança e organização para trabalhar a questão da violência, mostrando a 

superação de obstáculos como o medo, o desconhecimento de como agir apontados 

nos primeiros momentos da pesquisa. 

 Outro fator que merece destaque na avaliação é o fato de que profissionais 

que em momento anterior tinha se posicionado contra o desenvolvimento da 

pesquisa, como é o caso de Adhara, participaram dos encontros e citaram 

mudanças positivas no trabalho em relação à violência. 

 Mesmo apontando as ações como positivas um dos profissionais citou a falta 

de participação de alguns profissionais como um aspecto negativo. 

 

“As ações foram ótimas, influenciaram o nosso olhar para trabalhar a 
violência contra acriança e o adolescente, mas vejo como ponto negativo a 
falta de participação de todos os profissionais nos encontros, o médico, o 
dentista também deve fazer parte do trabalho contra a violência” 
(FORMALHAUT). 
 

 As falas expressam o envolvimento da equipe nas ações da pesquisa, sendo 

esse fato primordial para que haja continuidade do trabalho, independente da 

atuação dos pesquisadores.  

 Franco e Merhy (1999) afirmam que o problema central da mudança do 

modelo assistencial está na reorganização do processo de trabalho, no qual os 

sujeitos persistem em uma prática médico centrada, continuando a operacionalizar 

suas ações na produção de procedimentos e não na produção de cuidados, sem 

integrar as práticas desenvolvidas pela equipe. 

 Mas algumas falas ainda apontam a resistência em trabalhar a violência, 

negando a existência dos fatos, o que contradiz as falas explicitadas no momento 

vivenciado junto aos conselheiros tutelares. 

 “Não vou precisar usar o que foi ensinado, na minha área não tem esse 

problema da violência” (CANOPUS).  

Ainda no processo de avaliação outro questionamento feito foi quais as 

expectativas dos profissionais para continuarem trabalhando a violência contra a 

criança e o adolescente. As respostas são mostradas no quadro abaixo. 

Quadro temático 7 - Respostas dos profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família CAIC 
sobre a questão: quais as suas expectativas para continuar trabalhando a violência contra a criança e 
o adolescente? 
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Temas geradores 

 

Respostas 

Esclarecer a 
comunidade 

“É importante esclarecer a comunidade sobre o respeito com a criança 
e o adolescente e conscientizar as pessoas do bairro sobre a prevenção 
da violência desde as suas casas, para que possam ajudar a gente 
nesse trabalho”(Achernar). 
 

 
 
 
 
Estabelecer parcerias 

“Espero que o conselho tutelar possa ser nosso parceiro e outros 
órgãos como a escola aqui vizinho, as igrejas possam ajudar a gente a 
trabalhar a violência contra a criança e o adolescente e todas as formas 
de violência aqui na área da unidade” (Sirius). 
 

“Que através do conselho tutelar possamos ter a ajuda da delegacia do 
menor, de psicólogos e outros profissionais que precisamos para ajudar 
a trabalhar a violência”(Pollux). 
 

 
Dar continuidade ao 
que aprendeu 

“Eu quero por em prática o que aprendi nos encontros, continuar 
olhando atentamente e se suspeitar de algo denunciar” (Regulus). 
 

“Observar não só no trabalho, mas na comunidade onde moro e na 
minha família se suspeitar de algo já sei como agir” (Hadar). 
 

Fonte: Pesquisa Intitulada Entre o Sol e a Liberdade Impera a Violência: Formação de Redes Para a 

Ação a Partir a Estratégia Saúde a Família - 2011 

Os temas geradores e as falas expostas no quadro apontam para uma 

mudança na prática profissional, inclusive na perspectiva de trabalhar em parceria 

com a comunidade e órgãos como o conselho tutelar. Esse fato desponta para a 

formação de redes de prevenção e encaminhamento da violência contra a criança e 

o adolescente. Guerra (2006) esclarece que uma rede desta natureza pode ser 

formada por iniciativa espontânea de um grupo de pessoas, não dependendo de 

órgãos de instâncias jurídicas ou governamentais. 

Assim, a complexidade das relações que envolvem a violação de direitos de 

crianças e adolescentes exige que o sistema funcione em sintonia com o conjunto 

da sociedade no estabelecimento de interconexões flexíveis e criativas. Desta forma, 

o trabalho em redes de proteção, toma como estratégia-chave a consolidação de 

parcerias. No entanto, o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente não é algo isolado da realidade, encontra-se profundamente inserido 

em um macrocontexto, passando por suas influências e limitações (OLIVEIRA; et al, 

2006). 

Diante da complexidade da violência e da necessidade de parcerias aponta-

se como ponto positivo a disposição dos profissionais em dar continuidade as 
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propostas de trabalho debatidas durante os encontros para a realização da 

pesquisa, assim como, expressam no tema gerador: dar continuidade ao que 

aprendeu. 

Para finalizar a entrevista, pediu-se sugestões aos profissionais para 

continuarem a trabalhando a violência contra a criança e o adolescente e esses 

foram unanimes em dizer da necessidade de continuar existindo trabalhos como os 

desenvolvidos na unidade durante a pesquisa, capacitando os profissionais, 

trazendo profissionais com quem eles pudessem contar diante do árduo trabalho 

contra a violência. 

Questionaram ainda sobre a possibilidade de novos encontros quando a 

reforma da unidade for concluída e a pesquisadora se mostrou disponível a 

continuar os trabalhos com o propósito de ver a rede de prevenção da violência 

contra a criança e o adolescente estruturada a partir do CAIC do Carnaubal e, ainda 

sendo exemplo para o trabalho em outras unidades de saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Não que por si só a educação possa libertar o 
homem, mas ela contribui para esta libertação ao 
conduzir os homens a adoptar uma atitude crítica 
face ao seu meio”  

(FREIRE) 
 
 

Este estudo se propôs a analisar a construção coletiva de uma rede de 

serviços municipais para prevenção e tratamento às crianças vítimas de violência a 

partir das Unidades Básicas de Saúde da Família em Mossoró/RN. 

Dessa forma, após a coleta e discussão dos dados pode-se afirmar que os 

questionamentos lançados no estudo foram respondidos e os objetivos propostos 

foram atingidos uma vez que as mudanças na prática profissional em relação a 

violência contra  a criança e o adolescente foram destacadas pelos participantes e 

analisadas pela pesquisadora. 

Os objetivos específicos propostos também foram atingidos, uma vez que foi 

possível caracterizar as ações de prevenção e tratamento da violência contra a 

criança e o adolescente realizada no modelo de atenção vigente; foram descritas as 

etapas que colaboraram para dar andamento na construção da rede e também 

foram avaliadas as experiências realizadas e a perspectiva de mudança da prática 

profissional frente à proposta. 

Diante disso, considera-se que a pesquisa-ação também teve seus objetivos 

alcançados, pois houve envolvimento da equipe na construção coletiva de uma 

proposta de mudança nas práticas de prevenção e encaminhamento da violência 

contra a criança e o adolescente. Esse envolvimento foi favorecido pelo uso dos 

princípios freirianos durante o desenrolar do estudo.  No entanto, admite-se que a 

rede não foi implantada integralmente, pois sabe-se que ela se constitui em um 

processo contínuo de aperfeiçoamento e deve continuar em evolução junto à equipe 

da unidade. 

Podemos afirmar que os objetivos foram, em parte, atingidos, pois algumas 

limitações não permitiram atingi-los por completo. Limitações como a estrutura física 

da unidade que foi prejudicada pelo período chuvoso do corrente ano, necessitando 

inclusive de paralisar as ações assistenciais por 3 meses e depois fechar a unidade 
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para reforma. Essas questões impediram a marcação dos encontros e a realização 

desses na unidade. 

Outra limitação encontrada foi à participação dos profissionais de saúde, 

mesmo tendo sido pactuada anteriormente na reunião de planejamento. Foi difícil 

envolver alguns profissionais da equipe como médicos e dentistas, esses chegaram 

a presenciar alguns encontros, mas sentiu-se a falta da participação efetiva desses, 

emitindo opiniões, sugestões e esboçando interesse em contribuir para a prevenção 

e encaminhamento dos casos de violência contra a criança e o adolescente 

existente na área coberta pelo CAIC do Carnaubal.  

Percebeu-se que algumas categorias, como enfermeiros, ACS e até mesmo 

profissionais de apoio a equipe como agente administrativo, assistente social e a 

gerente se envolveram mais na pesquisa, acredita-se que pelo fato de ter um 

contato maior e mais continuo com a população da área.  

Essa participação foi um aspecto positivo da pesquisa, na verdade uma rica 

experiência para a pesquisadora e para os participantes, como eles citam na 

avaliação final. A interação, discussão e problematização permitidas pela pesquisa-

ação e pelos princípios freirianos abre um universo rico de idéias, expressões 

corporais, faciais que permite aos participantes expressarem suas vivências e 

anseios. 

Também cita-se como limitação o fato de que a temática violência ainda ser 

tratada de forma velada, preferindo-se a omissão a enfrentar riscos pessoais. Este 

fato precisou ser considerado, uma vez que, os participantes associam a ocorrência 

de casos de violência ao uso de drogas, realidade esta vivenciada na área 

pesquisada. 

Dentre os fatores contribuintes para a omissão dos profissionais ficou 

evidenciado a violência ocupacional que os participantes sofrem na unidade, sendo 

a realização da pesquisa uma oportunidade de expressar a insegurança vivenciada 

e um pedido de ajuda para lidar com esse fato.  

Mesmo com as dificuldades estruturais e a violência ocupacional os 

participantes contribuíram para enriquecer o diagnóstico situacional no primeiro 

grupo focal que caracterizou as ações de prevenção e tratamento da violência contra 

a criança e o adolescente realizada no modelo de atenção vigente, sem as parcerias 
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da rede e, ainda sugerindo e planejando os momentos seguintes da pesquisa-ação, 

mostrando abertura para a nova proposta de trabalho. 

No segundo momento da pesquisa-ação, a oficina para utilização da ficha de 

notificação compulsória de violência doméstica, sexual e/ou outras violências, os 

participantes mostraram-se interessados em aprender e fazer uso da notificação 

como ferramenta de combate a violência.  

O terceiro encontro, a reunião com o conselho tutelar, destacou-se pelo 

interesse em firmar parcerias. No momento do diagnóstico situacional os 

participantes mostraram descrédito em relação à resolutividade do órgão e ainda 

omitiam a ocorrência de violência contra acriança e o adolescente na área coberta, 

mas durante a reunião demonstraram interesse em conhecer o trabalho do órgão e 

de outros que fazem parte da rede. Ainda nesse momento relataram vários casos 

ocorridos na área da unidade o que denota que a atuação para o combate ficava 

limitada a falta de conhecimento de como agir, a quem se dirigir. 

A avaliação dos resultados das ações demonstrou reconhecimento e 

valorização pelos profissionais das estratégias de trabalho em rede efetivamente 

implantadas. Os participantes demonstraram a ocorrência de mudanças nas práticas 

em relação à violência contra a criança e o adolescente, expressando ainda, a 

conscientização quanto à continuidade das ações implementadas. 

Nesse sentido, foram citadas sugestões para o prosseguimento das ações 

existentes relacionadas à persistência na temática expressando à motivação do 

grupo para continuar com o propósito de formação da rede. Assim como o grupo, a 

autora deste estudo vislumbra um futuro da rede implementada no CAIC do 

Carnaubal, com todas as suas parcerias previstas, contribuindo para a garantia dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Diante dos resultados, reforça-se a importância da escolha da pesquisa-ação 

como método para uma pesquisa que proporcione um retorno concreto ao meio 

pesquisado e que considere os sujeitos envolvidos com suas concepções, 

sentimentos, medos, frustrações e anseios.  

Trabalhar com a pesquisa-ação, no envolvimento dos indivíduos em um 

processo de construção de uma nova prática, por meio da aquisição de saberes, 

representou para a autora deste estudo o reconhecimento de uma metodologia 
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valiosa para os serviços de saúde, em especial para a enfermagem, pois ela 

favorece a participação dos envolvidos nas decisões e atividades propostas, 

refletindo-se em conjunto sobre os problemas existentes e a viabilidade das 

soluções pensadas para cada realidade estudada.  

A opção da pesquisa-ação para implementar uma nova prática nos serviços 

não é pioneira no cenário nacional. Porém, na realidade deste estudo, acredita-se 

que ela representou uma inovação na pesquisa em enfermagem, visto ter 

proporcionado a construção coletiva de uma proposta de prevenção e 

encaminhamento da violência contra a criança e o adolescente, a sensibilização de 

boa parte dos profissionais da UBS CAIC do Carnaubal, contribuindo para 

aprofundamento do saber e ampliação da consciência sobre o tema. 

Diante dos resultados obtidos é possível elaborar algumas recomendações: 

Sugestões aos órgãos formadores da rede: 

 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 para a 

prevenção e encaminhamento dos casos de violência contra a criança e o 

adolescente. 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 de atendimento a criança e ao adolescente. 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 e o adolescente.  

 A experiência, no período da formação, permitirá aos discentes 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. 
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 Estabelecer parcerias com a mídia, para divulgação da existência e gravidade 

do problema em questão, bem como para a divulgação dos órgãos competentes e 

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. 

 Elaborar 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 contra a criança e o adolescente. 

O protocolo precisa 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 um direcionamento do 

cuidado, permitindo, aos profissionais, maior segurança no momento de intervenção. 

Sugestões aos gestores municipais: 

 Promover cursos de capacitação e atualização profissionais, destinados a 

todos os profissionais que atuam com crianças e adolescentes, 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. 
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 Avaliar as necessidades dos Conselhos Tutelares locais e, quando 

necessário, providenciar infra estrutura adequada, recursos humanos, capacitação e 

atualização profissionais. 

  Os Conselhos Tutelares enfrentam problemas de infra estrutura 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 

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. 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 e adolescentes vulneráveis às situações de 

violência na escola são ações importantes para o enfrentamento do problema. 

Sugestões as equipes de saúde da família: 

 Trabalhar articuladamente com todas as instituições possíveis na sua área de 

a descrição: mídia, delegacias da infância e adolescência, escola, igrejas, unidades 

hospitalares, grupos, associações, tentando construir uma cultura não violenta; 

 Realizar, nas atividades educativas, roda de conversas com abordagem da 

temática sobre a violência, procurando identificar a compreensão da comunidade. É 

importante ressaltar o diálogo na resolução dos problemas familiares e discutir sobre 

a real eficácia da violência física como medida educativa e disciplinar; 
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 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; 

 Monitorar as crianças e adolescentes 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 e que outros profissionais devem 

estar incluídos, bem como profissionais do setor jurídico e legal. 

Acredita-se que as sugestões mencionadas 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, 

são as contribuições que puderam ser pensadas. Entretanto, este estudo, assim 

como tantos outros, é o esboço de atuações que se fazem importantes diante do 

problema da violência contra a criança e o adolescente.  

Finaliza-se este estudo com a sensação de ter contribuído para uma 

transformação das práticas da equipe de saúde do CAIC do Carnaubal. A 

incompletude do processo de implementação da rede não reduz o brilho do sucesso 

das mudanças introduzidas no cotidiano, mas representa novas inquietações para 

ações futuras e demonstra que este estudo se finaliza, no entanto, as ações em 

busca da prevenção da violência contra a criança e o adolescente, prosseguem e 

abrem um leque de possibilidades para novas pesquisas. 
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APENDICE A - Questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 
 

 

 

Pesquisa: ENTRE O SOL E A LIBERDADE IMPERA A VIOLÊNCIA: FORMAÇÃO 

DE REDES PARA A AÇÃO A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Mestranda: Kalyane Kelly D. Oliveira                 Orientadora: Akemi Iwata Monteiro  

 

Data:     /     /        

1 Dados de identificação 
1.1 Idade: 
1.2 Função: 

 

1.3 Tempo de atuação profissional: 
(    ) 1 a 5 anos              (    ) 6 a 10 anos                   (    )mais de 10 anos 
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APENDICE B – Questão norteadora do 1º grupo focal 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 

 

 

 

Pesquisa: ENTRE O SOL E A LIBERDADE IMPERA A VIOLÊNCIA: FORMAÇÃO 

DE REDES PARA A AÇÃO A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Mestranda: Kalyane Kelly D. Oliveira                 Orientadora: Akemi Iwata Monteiro  

 

1 Enquanto profissional da ESF qual a sua percepção frente à violência contra a 
criança? 
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APENDICE C – Questionário de avaliação final da pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DA PESQUISA 

 

Pesquisa: ENTRE O SOL E A LIBERDADE IMPERA A VIOLÊNCIA: FORMAÇÃO 

DE REDES PARA A AÇÃO A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Mestranda: Kalyane Kelly D. Oliveira                 Orientadora: Akemi Iwata Monteiro  

 

Data:     /     /        

 

 

1- Cite no mínimo 2 mudanças na sua rotina de trabalho em relação a violência 
contra a criança e o adolescente após os encontros. 

 
2- Quais as suas expectativas para continuar trabalhando a violência contra a 

criança e o adolescente? 
 

3- Sugestões para o futuro 
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APÊNDICE D- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 
 

Caro senhor(a), este é um convite para que você participe voluntariamente da 

pesquisa intitulada ENTRE O SOL E A LIBERDADE IMPERA A VIOLÊNCIA: 

FORMAÇÃO DE REDES PARA A AÇÃO A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA, que procura analisar a possibilidade de formação de uma rede de 

prevenção e tratamento da violência contra a criança em Mossoró/RN, através de 

uma metodologia de pesquisa-ação com a participação de todos os sujeitos 

envolvidos no processo. 

Caso aceite o convite, você participará de reuniões para esclarecimentos 

sobre a pesquisa, grupos focais, questionários, assim como responderá a fichas de 

avaliação das mudanças implementadas na prática. As reuniões dos grupos focais 

serão gravadas com um gravador para captar as informações de forma precisa. 

Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos. Sendo 

assim, o estudo oferece poucos riscos, pois 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, caso haja necessidade de divulgação de fotos ou filmagens 

só serão realizadas após autorização dos envolvidos.  

Os benefícios de sua participação nesta pesquisa estão na contribuição para 

a qualidade na assistência prestada ao cliente, bem como para o crescimento do 

saber da enfermagem e para a organização do serviço, promovendo assim 

possibilidades de mudanças para melhorias do mesmo. 

Ressaltamos ainda que você poderá desistir em qualquer momento, sem que 

isso lhe traga prejuízos ou penalidades. Caso você sofra algum dano ou tenha 

algum gasto em função da pesquisa, comprovado legalmente, você terá direito ao 

ressarcimento ou indenização. 

Esta pesquisa terá a coordenação da Drª Akemi Iwata Monteiro, professora do 

Departamento de Enfermagem da UFRN. Você ficará com uma cópia deste Termo e 

toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente ao pesquisador, no endereço Campus universitário, Lagoa Nova, 

Departamento de Enfermagem. E-mail:  akemiiwata@hotmail.com ou pelo telefone 

(84)3215-3862. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, 

mailto:akemiiwata@hotmail.com
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Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone 

(84)3215-3135. 

Desde já agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do 

estudo, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento. 

CONSENTIMENTO: 

Eu, ______________________________________________, aceito participar da 

pesquisa intitulada ENTRE O SOL E A LIBERDADE IMPERA A VIOLÊNCIA: 

FORMAÇÃO DE REDES PARA A AÇÃO A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA. 

   

                                        ___________________________                           

Assinatura do Informante 

 

_____________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Natal-RN, ___/____/2010. 

Akemi Iwata Monteiro (Coordenadora da Pesquisa) 
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APÊNDICE E- Estudo de caso 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 
 

ESTUDO DE CASO FICTÍCIO USADO NA OFICINA PARA PREENCHIMENTO DA 

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTROS 

TIPOS 

 

 

 

A.D.N., sexo feminino, data de nascimento 04/02/1999, 8 anos, cor branca, 

estudante da 2ª série primária, moradora da Rua Constelação, s/nº, bairro Horizonte. 

Não apresenta deficiência aparente. Trazida a unidade pelo padrasto, de ônibus, 

relatando história de queda no domicílio. 

A criança apresenta-se assustada, pouco comunicativa, com hematomas em 

vários estágios, por todo o corpo e cicatrizes nas costas e braços. Além de fratura na 

mão direita e queimadura puntiforme nas costas. Foi comunicado ao conselho tutelar 

e encaminhada ao hospital para realizar redução da fratura.  
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