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RESUMO 

 
Este estudo aborda a violência e suas manifestações na contemporaneidade, 
conceituada como fenômeno social e expressão da questão social. Entendemos a 
violência como problema de saúde pública. Suas características variam de acordo 
com as relações de gênero, geração, familiares, contexto social e cultural 
envolvidas. Esta pesquisa teve o objetivo analisar atuação do enfermeiro da 
Equipe Saúde da Família diante dos casos suspeitos e/ou confirmados de 
violência doméstica contra criança e adolescente no município de Picos/PI. Trata-
se de pesquisa qualitativa, de base exploratória explicativa. O período de 
realização da pesquisa foi maio a agosto de 2010. A coleta de dados foi realizada 
por entrevista, analise documental e observação assistemática com 06 
enfermeiros que atuam nas unidades saúde da família, situadas na zona urbana 
da cidade. Os dados foram sistematizados e submetidos à técnica de análise de 
conteúdo. A violência doméstica foi identificada por todas as enfermeiras no 
cotidiano da unidade de saúde, a notificação e encaminhamento a rede de 
proteção socioassistencial apresentou resultados distintos entre as pesquisadas. 
Como resultado da pesquisa, podemos evidenciar que não existe consenso em 
torno de como deve ser feito o atendimento da vítima, percebemos a partir de 
então que a maioria dos sujeitos da pesquisa já se deparou com casos de 
violência, porém algumas afirmaram que não possuem conhecimento e, portanto, 
não sentem segurança para acolher, notificar e encaminhar as vítimas suas 
famílias a rede de proteção. A pouca qualificação na Atenção Básica sobre o 
tema foi mencionado como um entrave e desafio no agir profissional. Concluímos 
afirmando a relevância da atuação do profissional de enfermagem na prevenção e 
situações de violência doméstica, na defesa da garantia dos direitos sociais 
conquistados pela criança e adolescente, na melhoria da rede de atenção e, 
principalmente, em defesa dos princípios do SUS. 
  

 Palavras-chave: Violência na Família; Saúde da Família; Notificação; Papel 

profissional.  



 

 

  

ABSTRACT  
  
 
This study is about violence and its manifestation in contemporaneity, meant as 
social phenomenon and social question expression. We understand violence as a 
public health problem. Its characteristics changes according to genus, generation, 
family, social context and cultural relations envolved. This study aims to analyze 
nurses' performance of the Family Health Team on suspected cases and / or 
confirmed domestic violence against children and adolescents in the municipality 
of Picos / PI. It is research-based qualitative exploratory explanatory. The timing of 
the study was from May to August 2010. Data collection was conducted through 
interviews, documentary analysis and systematic observation with 06(six) nurses 
working in family health units, located in the urban area. The data were 
systematized and subjected to content analysis technique. Domestic violence was 
identified by all nurses in everyday health unit, the notification and referral network 
protection socioassistencial showed different results among those surveyed. As 
results, we can show that there is no consensus on how it should be made the 
victim's care, noticed since then that most of the subjects has been confronted 
with cases of violence, but some said they have no knowledge and therefore may 
not feel safe to welcome, inform and direct the victims to their families safety net. 
A little qualification in Primary Care on the subject was mentioned as an obstacle 
and challenge in the acting profession. We conclude by stating the relevance of 
the professional practice of nursing in the prevention and domestic violence in 
defense of the guarantee of social rights won by children and adolescents, to 
improve the care network, and especially in defending the principles of the NHS.  

 

 Key words: Violence in the Family, the Family Health, Notification, Professional 

function. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo visa refletir sobre a atuação profissional da Enfermagem da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) no que se refere à notificação1 da violência 

doméstica, praticada contra criança e adolescente identificada pelas Enfermeiras 

nas unidades de saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF). Tem como pano 

de fundo a efetivação do Sistema Único de Saúde, mediante as ações, 

estratégias de enfrentamento e a rede de proteção socioassistencial na defesa 

dos direitos das crianças e adolescentes, na prevenção e promoção da saúde.  

 

Entendemos a família como uma instituição social resultante das relações sociais 

entre os homens e da vida em sociedade, possui um caráter histórico e 

contraditório. A família contemporânea - em seus novos arranjos e modos de vida 

- também é compreendida com um núcleo de convivência, unido por laços 

afetivos, agrega pessoas que costumam compartilhar do mesmo teto e, por 

vezes, dos mesmos significados e sentimentos. 

Carvalho e Almeida afirmam que a família é  
Constituída com base nas relações de parentesco cultural e 
historicamente determinadas, a família inclui-se entre as instituições 
sociais básicas. Com o desenvolvimento das ciências sociais, ampla 
bibliografia internacional tem analisado suas diversas configurações e 
destacado sua centralidade conforme a reprodução demográfica e social. 
A família é apontada como elemento-chave não apenas para a 
“sobrevivência” dos indivíduos, mas também para a proteção e a 
socialização de seus componentes, transmissão do capital cultural, do 
capital econômico e da propriedade do grupo, bem como das relações 
de gênero e de solidariedade entre gerações (2003, p. 109). 

 

Portanto, percebemos que a família é um núcleo de convivência de pessoas 

unidas por laços de parentescos ou afetivos, que costumam compartilhar o 

mesmo teto. Ao definirmos a família como uma instituição social resultante das 

                                            

1 O ato de notificação significar comunicação oficial da ocorrência de casos de determinada 
doença à autoridade competente por um notificante (médicos, hospitais, laboratórios ou qualquer 
pessoa que tenha conhecimento dos casos destas doenças). Ou seja, é o registro sistemático e 
organizado, em formulário próprio ou na Ficha de Notificação/Investigação Individual Violência 
Doméstica, Sexual e/ou outras Violências Interpessoais (MS), dos casos onde se conhece os (as) 
vitimizados (as), suspeita-se ou se tem a confirmação de situação de violência, independente de 
ser conhecido ou não o(s) /a(s) responsável (eis) pelo(s) ato(s) violento(s). 
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relações entre os homens e da vida em sociedade, estamos atribuindo-lhe um 

caráter histórico.  
Entendemos também que ocorreram transformações na estrutura da família e 

observamos a conformação de novos arranjos, seja no número de 

composição,seja na orientação sexual, relacional e geracional devido ao/a 

 
i.  Aumento da proporção de domicílios formados por “não famílias”, 

não apenas entre os idosos (viúvos), mas também entre adultos 

jovens que expressariam novos ‘individualismos’; 

ii.  Redução do tamanho das famílias; 

iii. Fragilização dos laços matrimoniais, com o crescimento das 

separações e dos divórcios; 

iv. Incremento da proporção de casais maduros sem filhos; e 

v.  Multiplicação de arranjos que fogem ao padrão da típica família 

nuclear, sobretudo de famílias com apenas um dos pais, e em 

especial das chefiadas por mulheres sem cônjuge (CARVALHO e 

ALMEIDA, 2003, p. 110) 

Neste sentido, é no interior das famílias que a sociedade vem reproduzindo 

historicamente os atos e meios de exercer o poder do homem sobre outro 

homem, gerando formas distintas de violência. Desta forma, entendemos que a 

violência que ocorre pelo uso da força, coerção, poder e dominação do homem 

pelo homem, está presente na sociedade. Portanto, ocorre com a negação do 

outro.  

 

Na contemporaneidade, a violência intrafamiliar, conhecida também como 

doméstica, definida conforme Azevedo e Guerra (1998, p, 17) como “todo o ato ou 

omissão praticado por pais, parente ou responsável contra crianças e 

adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à 

vítima – implica de um lado, numa transgressão de poder/dever de proteção do 

adulto e de outro”, determina, assim, a negação dos direitos que a criança e o 

adolescente têm de serem tratados com dignidade e respeito enquanto cidadão. 

 

No Brasil a violência, desde a década de 1970, vem sendo pesquisada, porém 

somente na década de 1980 que é assinalada como uma das principais causas 
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de morbimortalidade no setor saúde, gerando um grande interesse e preocupação 

com essa temática por pesquisadores. Assim, a violência e suas causas 

progressivamente deixam de ser considerado um problema exclusivo da área 

social e jurídica para ser também da agenda da saúde pública.  

Entretanto, nessa agenda a maior dificuldade assinalada pela literatura é a 

notificação individual e os encaminhamentos das vítimas para o sistema de 

proteção socioassistencial por parte dos trabalhadores de saúde. Além disso, 

dados e estudos sobre o tema revelam que são crescentes os eventos violentos 

ocorridos no ambiente familiar, comunitário ou institucional contra crianças e 

adolescentes (BRASIL, 2001a). 
 

Entendemos que conhecer e difundir o Estatuto, portarias e recomendações do 

Ministério da Saúde sobre a notificação dos casos de violência doméstica são 

fundamentais para reduzir os agravos em saúde. Contudo é essencial sensibilizar 

os gestores e trabalhadores sobre tal ação. A notificação dos casos pelas áreas 

da saúde, educação e assistência social depende, quase exclusivamente, da 

vontade política dos gestores públicos em fazer cumprir as leis2. 

 

O aumento nas notificações das ocorrências de violência3 pelas equipes da ESF 

requer qualificação dos profissionais mediante treinamento e formação para 

identificar nas suas práticas cotidianas, os fatores, tipos e características das 

ocorrências de violências nas famílias e comunidade. Isto demanda informação 

atualizada sobre o problema, sobre os equipamentos sociais disponíveis no 

estado e município e, principalmente, do sistema jurídico existente. Além disso, 

entendemos que a notificação pelo profissional de enfermagem requer 

conhecimento da violência como problema de saúde, organização e 
                                            
2 A Constituição Federal ordena em seu artigo 227 que "É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (BRASIL, 2002b). 
3 O Estatuto da Criança e do Adolescente sobre as notificações de eventos de violência  afiança, 
no seu artigo 245, infrações administrativas com multa nos casos de profissionais de saúde e 
educação bem como responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino de 
comunicar à autoridade os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 
confirmação (BRASIL, 1990). 
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funcionamento da rede de proteção4 socioassistencial e, sobretudo, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) 

 
[...] O trabalhador em saúde confronta-se hoje, mais do que nunca, com 
a necessidade de prestar ajuda a jovens explorados e feridos no 
trabalho; sujeitos à prostituição; expostos a abusos sexuais, físicos e 
psicológicos; vítimas de seqüestros, roubos, tentativas de homicídio; ou 
feridos mortalmente. Os dados de estudos sobre o tema revelam que 
são crescentes os eventos violentos ocorridos no ambiente familiar, 
comunitário ou institucional contra crianças e adolescentes hoje no Brasil 
(BRASIL, 2001c). 

 

O Ministério da Saúde, mediante ações dos estados e municípios, encontra-se 

mobilizado para assegurar, dentre outros, o cumprimento do Estatuto. Para tal, 

em 2001, publicou a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências5, estabelece a Ficha de Notificação / Investigação 

Individual de Violências Sexual e /ou Outras Violências, buscando ampliar o 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) que reúne os 

indicadores epidemiológicos em geral e das violências.  

 

Esta política estabelece ainda que a notificação pelos trabalhadores da saúde 

deva ser compulsória em todos os níveis de complexidade do modelo de atenção 

à saúde (BRASIL, 2001). No Brasil a violência contra criança e adolescente é uma 

realidade. Considerada na atualidade como um problema de saúde e 

epidemiologicamente responsável pelas altas taxas de morbimortalidade.   

 

Seu enfrentamento requer ações do Estado, da sociedade e da família. Porém, a 

atuação dos trabalhadores da saúde é fundamental, em particular enfermeiros, na 

ação de redução dos altos índices, visto que estes “estão em posição estratégica 

                                            

4  As medidas de proteção (previstas no artigo 100) são aplicadas sempre que crianças e 
adolescentes tem os direitos ameaçados ou infringidos por ação ou omissão do Estado e da 
sociedade, por falta, omissão e abuso dos pais ou responsáveis, ou ainda, em razão da conduta 
do menor. A aplicação das medidas será vinculada às necessidades pedagógicas, considerando-
se a situação da Criança e do Adolescente, tendo em vista o fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários (BRASIL, 1990). 
5 Portaria MS / GM nº. 737, de 16/05/2001. 
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que os possibilita detectar riscos e identificar as possíveis vítimas” (BRASIL, 

2001c). 

 

Deste modo, entendemos que notificação, compreendida como um instrumento 

político estratégico garante os direitos e a proteção social, reduz os índices e gera 

políticas públicas específicas. Porém, por si só não permite aos profissionais de 

saúde adotar os procedimentos e os encaminhamentos para interromper a 

violência doméstica. 

Nestes termos, nosso problema de pesquisa foi: Como os profissionais de 

enfermagem da Equipe de Saúde da Família atuam para prevenção e notificação 

de casos suspeitos / confirmados de violência doméstica praticados contra a 

criança e o adolescente?  Entendemos que o tema é complexo e sua análise é 

multidisciplinar. Envolve a formação acadêmica, questões éticas, valores morais, 

religiosos e políticos, por isso, investigá-lo e desvendá-lo a partir da realidade foi 

um desafio acadêmico.  

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), é a porta de entrada do SUS, atua com 

base no acolhimento, humanização, notificação, encaminhamento e 

acompanhamento de agravos à saúde, em particular, nos casos suspeitos ou 

confirmados e violências praticadas contra criança e adolescente no contexto 

familiar.  

 

A ESF é responsável aproximadamente por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo 

que a média recomendada é de 3.000 habitantes, visando à recuperação, 

promoção da saúde e prevenção da doença, reorientando as demandas e 

organizando o acesso aos serviços de saúde. Esta estruturação do modelo de 

atenção deve viabilizar o acesso universal como direito social à saúde, entretanto, 

vale destacar que o modelo de atenção hegemônico no país, ainda é o biomédico 

(MARTINS; et al., 2003).  

 

Nessa perspectiva, a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem representado, no 

contexto das pequenas e médias cidades, a possibilidade da população ter o 

direito social à saúde consolidado. 
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Este estudo teve como objetivo geral analisar a atuação do enfermeiro da Equipe 

Saúde da Família diante dos casos suspeitos e/ou confirmados de violência 

doméstica contra criança e adolescente no município de Picos/PI. Os objetivos 

específicos foram: 1) Identificar e analisar as ações do enfermeiro frente à 

violência doméstica e à rede socioassistencial no município de Picos/PI; 2) 

Analisar as medidas de proteção adotadas pelo enfermeiro para os casos 

suspeitos e/ou confirmados de violência intrafamiliar e/ou doméstica contra 

criança e adolescente no município de Picos/PI. 

Para responder aos objetivos deste estudo, teve como método o dialético, a 

escolha metodológica foi à pesquisa exploratória - explicativa, com abordagem 

qualitativa. Os procedimentos técnicos foram pesquisa bibliográfica e documental, 

entrevista semi-estruturada e observação assistemática. Na etapa de trabalho de 

campo realizamos visita institucional. Entendemos que esta fase oferece ao 

pesquisador, conhecimentos baseados nos pensamentos e reações dos sujeitos 

frente às questões formuladas.  

 

A pesquisa foi realizada no município de Picos localizado a uma distância de 

310Km da capital do estado do Piauí, ocorreu no período de maio a agosto de 

2010. O universo da pesquisa foram todos os enfermeiros das equipes da ESF da 

zona urbana, porém, a amostra se constituiu de 06 enfermeiros, de acordo com 

as áreas de maior índice de violência doméstica registrados pelo Conselho 

Tutelar. 

 

Neste sentido, a organização desta dissertação se dá em 03 capítulos. O primeiro 

retrata a violência e suas manifestações na contemporaneidade, elucidando que a 

violência é um fenômeno social, multifacetado e multicausal. Compreendemos a 

violência como fenômeno histórico, socialmente construído e que está presente 

nas relações sociais, tem suas origens no modo de produção pertencente a uma 

determinada sociedade. 

 

 Procuramos mostrar a família como sendo o início da socialização dos 

indivíduos, ou seja, onde primeiro são impressos os valores, usos e costumes que 
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irão constituir as individualidades e os traços emocionais dos sujeitos. Assim, 

entendemos que o espaço doméstico é o lugar no qual a dinâmica e a 

organização das famílias se estrutura a partir do compartilhamento dos afetos, 

criando, por conseguinte, um complexo de relações de conflitos.  

 

O segundo capítulo discute a política de saúde no Brasil. Analisa a criação do 

Sistema Único de Saúde, estabelecido na Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado na Lei 8.080 e 8.142 de 1990, em particular assistência à saúde, 

os preceitos para a reorganização do modelo de atenção.  

 

O Ministério da Saúde adotou o Programa Saúde da Família, hoje denominado de 

Estratégia Saúde da Família, como porta de entrada preferencial do sistema de 

saúde, com território adscrito e principal programa da atenção básica, sendo a 

qualidade de vida e não mais a doença o foco principal de intervenção das ações 

preconizadas. Assim, a família circunscrita a um determinado território torna-se 

objeto de intervenção da atuação das equipes.  

 

Nesta sessão, ainda apresentamos a vigilância à saúde da criança e adolescente 

como responsabilidade da ESF, a qual compete realizar a promoção, prevenção, 

recuperação dos agravos e melhoria das condições de saúde em seus territórios 

adscritos. 

 

O terceiro e último capítulo versa sobre os caminhos metodológicos percorridos 

nas fases da pesquisa, os procedimentos e os resultados obtidos. Neste as 

reflexões são apresentadas por eixos temáticos, a saber: o desenho da rede de 

proteção socioassistencial em Picos/PI, os serviços disponíveis, características e 

programas desenvolvidos nos setores de educação, justiça, assistência social e 

saúde.  

 

A rede apresenta-se como sinônimo de intersetorialidade e articulação, deve criar 

um diálogo entre a gestão dos serviços, como forma de responder as demandas 

dos usuários e potencializar a tomada de decisão frente à redução de agravos à 

saúde e necessidades por serviços coletivos gestadas no cotidiano das 
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populações. Esta rede seja organizada por especialidade, ciclo de vida ou outro 

critério, deve objetivar a efetivação das ações, racionalidade dos gastos e 

ampliação do acesso aos serviços disponíveis.  

 

Nesta sessão, discutimos a atuação de prevenção e notificação efetivadas pelas 

enfermeiras na estratégia saúde da família em casos de violências contra criança 

e adolescente, analisamos o significado da violência, o agir profissional frente ao 

fenômeno, as estratégias de enfrentamento e a educação profissional em saúde. 

 

 

Os resultados da pesquisa apontaram para uma subnotificação, qualificação 

profissional e ausência de articulação entre os setores que compõem a rede 

socioassistencial local.  

 

Concluímos este estudo reafirmando que a violência é um problema prevenível, 

evitável e de alto impacto na vida dos usuários da Estratégia Saúde da Família. 

Para que ocorra uma maior atuação da equipe e, em particular, do profissional de 

enfermagem é necessário estimular e qualificar para a notificação, produzir 

conhecimento sobre o tema na atenção básica, melhorar a rede e criar um plano 

municipal de enfrentamento das violências.  
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1 CAPÍTULO - VIOLÊNCIA - EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL NA 
CONTEMPORANEIDADE 

Neste estudo, a violência é compreendida como uma expressão da questão 

social. A violência enquanto objeto de estudo será pensada e analisada tendo 

como pano de fundo o cenário histórico e social do capitalismo. Trataremos 

particularmente da sua manifestação enquanto fenômeno social no campo das 

relações sociais e intergeracionais. Ressaltamos que essas manifestações de 

violências são estabelecidas num cenário contraditório e complexo, em que, por 

vezes, tendem a tencionar o campo de atenção à criança e ao adolescente no 

que se refere à educação, saúde, direito, qualificação profissional e a 

responsabilidade do Estado no sistema de proteção social. 

Analisamos a violência doméstica praticada contra a criança e o adolescente. No 

Brasil, no ano de 2008, os dados publicados pelo Ministério da Saúde revelaram 

que 58% das violências acontecem na residência e 31% são atos de repetição, ou 

seja,  

59% das crianças são vítimas de violências atendidas nos serviços de 
referência as quais são do sexo feminino. A agressão sexual foi a 
principal causa desses atendimentos a meninas com idades entre 0 e 9 
anos.  

Dos 1.939 registros de violências contra crianças, 845 foi por agressões 
sexuais, o que representa 43,6% dos atendimentos. Depois da violência 
sexual, estão às agressões psicológicas (37,9%) e, em terceiro lugar, a 
negligência ou abandono (33%). Logo em seguida, aparecem as 
agressões físicas (28,5%). Ressalta-se que parte dessas vítimas sofre 
mais de um tipo de violência.  

24% das violências contra crianças foram praticadas por mãe e 19% 
pelos pais, o que totaliza 43 % de agressões praticadas pelo pai ou mãe. 
As agressões praticadas por amigos e /ou conhecidos ocorreram em 
14% dos casos confirmados (BRASIL, 2008, p.15).  

Com relação aos adolescentes, os dados apresentados pelo Ministério da Saúde 

demonstraram que  

78% dos adolescentes vítimas de violências atendidos pelos serviços de 
referência eram do sexo feminino. [...]. Dos 2.370 casos registrados 
contra adolescentes, 1.335 foi por agressão sexual, o que representou 
56,3% dos atendimentos. Depois da violência sexual, estão as 
psicológicas (49,9%) e física (48,3%), seguida de negligências ou 
abandono (12,6%). Parte das vítimas sofre mais de um tipo de violência. 
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50% das violências aconteceram na residência e 17% em vias públicas; 
38% foram atos de repetição (BRASIL, 2008, p, 16).  

Esses dados evidenciam a magnitude e complexidade do problema no âmbito da 

família. A violência doméstica existe. Por isso, faz-se necessário e urgente o seu 

enfrentamento tanto pelo setor saúde bem como por outros setores importantes 

como educação, segurança pública, assistência social, conselho tutelar, juizado 

da infância e juventude, entre outros.   

 

1.1 CONCEITO DE VIOLÊNCIA  

 

Para maior compreensão do nosso estudo, é necessário elucidar que a violência 

é um fenômeno social, multifacetado e multicausal. Pode ser analisada na sua 

dimensão estrutural que tem sua gênese nas relações sociais de poder e de 

produção, resultam da apropriação do lucro gerado pela força do trabalho das 

classes que dele vivem e geram desigualdades sociais, econômicas e políticas.  

Expressa-se na vida cultural a partir da negação das diferenças, mas a 

transcende e se manifesta nas relações de dominação e poder que se revelam 

nas questões de preconceito, desigualdade de gênero6, discriminação racial, 

étnica e de minorias, dentre outras. Ou mesmo, como resultante da delinqüência 

que se manifesta naquilo que a sociedade considera crime, e que tem que ser 

                                            
6 Entendemos por gênero a construção cultural coletiva dos atributos da masculinidade e 
feminilidade. O conceito foi proposto para diferenciar-se do conceito de sexo, que define a 
formação constitutiva biológica de cada indivíduo. Ou seja, os indivíduos tornam-se homens ou 
mulheres quando são submetidos à socialização de gênero, com fundamento nas perspectivas 
que a cultura tem em relação a cada sexo.  A identidade sexual, portanto, transcende a construção 
biológica da formação do corpo. Dito isso, é importante ressaltar que compreendemos que a 
categoria explicativa Gênero. Ou seja, “ordena a vida nas sociedades contemporâneas a partir da 
linguagem, dos símbolos, das instituições e hierarquias da organização social, da representação 
política e do poder. Com base na interação desses elementos e de suas formas de expressão, 
distinguem-se os papéis do homem e da mulher na família, na divisão do trabalho, na oferta de 
bens e serviços e até na instituição e aplicação das normas legais. A estrutura de gêneros delimita 
também o poder entre os sexos. Mesmo quando a norma legal é de igualdade, na vida cotidiana 
encontramos a desigualdade e a iniqüidade na distribuição do poder e da riqueza entre homens e 
mulheres” (BRASIL, 2001b, p. 14). 
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articulada, para ser entendida, à violência da resistência que marca a reação das 

pessoas e de grupos submetidos e subjugados por outros.  

Nestes termos, entendemos que a violência é um fenômeno histórico e 

socialmente construído, está presente nas relações sociais, tem suas origens no 

modo de produção pertencente à determinada sociedade. Destarte, a violência é 

compreendida como o uso da força e da coerção do homem sobre outros 

homens. Enquanto ação humana é definida como a negação do outro. 

 

 

1.1.1 TIPOS DE VIOLÊNCIAS 

 

Existem registros na literatura de vários tipos de violência. Iremos conceituar 

inicialmente a negligência, definida por Souza, Florio e Kawamoto (2001), como a 

omissão em termos de cuidados básicos, por parte do responsável pela criança 

ou adolescente, que, a depender da intensidade, pode acarretar danos físicos, 

emocionais, psicológicos e até morte. Pode ser identificada em situações em que 

a criança ou o adolescente não é adequadamente alimentado, veste-se mal, 

apresenta higiene precária, não recebe atenção à saúde, carinho ou, também, 

quando a criança é deixada sozinha, correndo o risco de acidentar-se. 

Já o abandono é apontado por Costa et al. (2007) como um dos tipos mais grave 

de violência  familiar, constituindo-se, portanto, como problema social. Isso se 

deve ao fato de que crianças e adolescentes são ainda imaturos para enfrentar, 

sem auxílio dos pais, os entraves impostos pelo ambiente. As conseqüências 

deste abuso são, de acordo com Souza, Florio e Kawamoto (2001), danos físicos, 

psicológicos e emocionais, que podem ser revertidos ou marcar a criança e o 

adolescente permanentemente.  

Realizar o diagnóstico social de abandono é, por vezes, uma tarefa difícil, pelo 

fato de que nem sempre é possível diferenciar a negligência causada por atos 
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omissivos dos agressores, daquela ocasionada pela condição socioeconômica 

desfavorável das famílias (GOMES et al., 2002). 

A violência física é outro tipo relevante de violação contra os direitos da criança e 

do adolescente, não apenas por acarretar conseqüências graves, mas em 

decorrência da sua aceitação pela sociedade (DAVOLI et al., 1994). O estudo 

desse tema, no entanto, é mais profundo do que a mera discussão desta prática 

como útil ou aceitável.  

Souza, Florio e Kawamoto (2001, p.17) definem a violência física doméstica como 

"dano físico não acidental provocado pelos atos de omissões dos pais ou 

responsáveis que quebram os padrões de cuidados com a criança, determinados 

pela comunidade". Entretanto, a violência doméstica nem sempre foi assim 

definida. No ambiente doméstico, a violência física foi e, por vezes, é justificada 

pela valorização dos aspectos culturais, no ato de educar e/ou correção disciplinar 

comportamental das crianças e adolescentes.  

No entanto, conforme Davoli et al. (1994), uma definição sobre este fenômeno 

social que acomete crianças e adolescente de todo o mundo precisa ser melhor 

definida e conceituada nos meios acadêmicos, para que seja, então, estabelecida. 

Em muitos países, a punição física como método disciplinatório dos pais é 

prevista por lei, sendo estabelecida não só como aceitável, mas como necessária 

à educação (ZOTTIS, ALGERI, PORTELLA, 2006). Ainda que algumas 

sociedades utilizem o emprego da força física como forma de educar e punir, o 

castigo físico é considerado uma relação parenteral abusiva, na 

contemporaneidade.  

A "síndrome do bebê sacudido" que acomete crianças menores de seis meses ao 

sofrerem fortes sacudidas na cabeça, conhecida como a "síndrome da criança 

espancada", é comum e acarreta conseqüências graves. Na adolescência, a 

agressão física costuma relacionar-se à necessidade dos pais em conter as 

mudanças de comportamento comuns nesse ciclo de vida (COSTA et al., 2007). 
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As lesões corporais sofridas podem estar relacionadas a queimaduras, 

equimoses, hematomas, contusões, fraturas, ruptura de órgãos, entre outras. As 

conseqüências variam de marcas temporárias; a cicatrizes permanentes e 

deformidades, podendo chegar até a morte (SOUZA, FLORIO, KAWAMOTO, 

2001).  

Costa et al. (2007) apontam que o espancamento pode, em curto prazo, causar 

incapacidades físicas, mentais e podem culminar em óbito. Em longo prazo é 

apontado como agente causador de comportamentos violentos; ao passo que as 

vítimas, por vezes, mas não necessariamente, assumem a posição de agressores 

perpetuando o ciclo de violência7. 

As violências psicológicas praticadas contra a criança e o adolescente 

manifestam-se como um grande sofrimento mental provocado por um adulto 

(OLIVEIRA, 2001). Este tipo de violência e suas conseqüências é pouco 

explorado no Brasil, sendo escassos os trabalhos já realizados.  

Entretanto, a compreensão e discussão de seus aspectos são relevantes, visto 

que, segundo Avanci e Assis (2004), os indivíduos em fase de desenvolvimento 

que sofrem esse tipo de agressão mental podem ter conseqüências negativas 

graves em sua estrutura. 

As autoras asseveram ainda que esse tipo de violência possa ser praticado a 

partir da agressão verbal, do isolamento do convívio com outras pessoas, do ato 

de ignorar e/ou rejeitar o individuo. Segundo elas, o adulto pode levar a criança ou 

o adolescente a um comportamento anti-social. Já Oliveira (2001) acrescenta que 

a violência psicológica pode levar o indivíduo a ter uma auto-imagem negativa. 

Alves (1994) afirma em seus estudos que somos afetados pelas experiências que 

vivenciamos a partir do nosso convívio social, sendo as palavras que ouvimos um 

agente transformador. Para o autor, as palavras exercem grande poder na 

determinação do que somos, o que demonstra a influência negativa que as 

                                            
7  Não existe na literatura um consenso sobre o ciclo de violência agredido/ agressor. 
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palavras depreciativas podem exercer sobre o indivíduo. Outra conduta adotada 

por quem pratica esse tipo de violência é a imposição do silêncio às vítimas.  

As crianças e adolescentes não podem se expressar enquanto estão sendo 

agredidos ou mesmo depois da agressão, como também foi constatado num 

estudo realizado por Oliveira (2001). Esta autora demonstrou que as vítimas, em 

sua grande maioria, agüentaram-se caladas frente à violência que sofreram. 

Delas lhe foi tirado o direito de protestar e até mesmo de serem ouvidas por outro 

membro da família no momento da dor. Tal atitude pode ser fruto de uma relação 

baseada num padrão assimétrico-hierárquico que é aceito socialmente nas 

relações entre as crianças, adolescentes e os adultos.  

Com relação à violência sexual, compreendemos que esta se constitui em um 

grave problema de saúde pública que afeta crianças e adolescentes. É 

caracterizada por Souza, Florio e Kawamoto (2001) como uma interação entre a 

vítima e o agressor com o objetivo de atender desejos sexuais, fazendo, para 

tanto, uso do corpo da criança/adolescente. O ato pode ser físico-genital, 

urogenital, anal, ou até mesmo sem contato físico, como acontece no 

exibicionismo.  

Quando há contato físico, este tipo de violência pode ser facilmente diagnosticado 

pelo exame médico-legal. No entanto, o voyeurismo, a manipulação dos órgãos 

sexuais ou a corrupção de menores não possuem substrato médico-legal, 

dificultando a identificação de um caso de agressão, uma vez que faltam provas 

que comprovem tal ato (ADED, DALCIN, CAVALCANTI, 2007).  

Souza, Florio e Kawamoto (2001) afirmam que a criança abusada é considerada 

uma vítima em potencial, devido as suas características peculiares, como a 

inocência, a confiança nos adultos, a fragilidade física e a incapacidade de decidir 

se deve ou não consentir o ato.  

Os autores apontam, ainda, as conseqüências que afetam crianças e 

adolescentes, em decorrência do abuso sexual. Em curto prazo, podem ocasionar 

distúrbios do sono, problemas escolares, interesse sexual precoce, alteração do 

humor, ansiedade e dor psicossomática e, em longo prazo, é comum prostituição, 
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distúrbios psicológicos e psicossomáticos, uso de drogas, depressão, baixa auto-

estima, tentativa de suicídio, dificuldade para o ato sexual, dentre outros agravos 

à saúde.  

Além dos danos físicos, emocionais e psicológicos, a vítima é, ainda, exposta ao 

risco de adquirir uma doença sexualmente transmissível ou uma gravidez 

indesejada (RIBEIRO, FERRIANI, REIS, 2004). Essas expressões sociais da 

violência doméstica, em sua grande parte, são subnotificadas seja pelo setor 

saúde seja por outras políticas sociais setoriais como educação e assistência 

social.  

Entretanto, outros fatores que podem ser apontados como barreiras à notificação 

dos casos é o medo de denunciar, a incredibilidade no sistema legal, além do 

silêncio da vítima por diversos motivos, tais como o constrangimento e o receio da 

humilhação. No Brasil, estima-se que menos de 10% dos casos chegam às 

delegacias (FAÚNDES, 1998 apud RIBEIRO, FERRIANI, REIS, 2004).  

 

1.2 A FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA 

 

O conceito de família é complexo e requer relacioná-lo a várias ciências e 

disciplinas. O termo possui características sociais, políticas, econômicas e tem 

configuração objetiva e subjetiva para ser investigada, pois, ao mesmo tempo em 

que buscamos compreender sua dinâmica, funcionamento, arranjos e 

configurações, estaremos também refletindo sobre um objeto de estudo que traz 

em sua gênese a evolução da sociedade. Portanto, compreender a família ou as 

famílias na atualidade requer incorporar a sua análise histórica à perspectiva de 

classe e de gênero. 

Desta forma, considerarmos que as reflexões teóricas sobre a família 

contemporânea devam incorporar a discussão de gênero nas suas análises. 
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Deste modo, apresentaremos com base nos estudos de Fukui (1994, p, 57) 

alguns elementos teóricos para que possamos compreender e conceituar Família.  

A autora propõe aos leitores compreender a família sobre três aspectos diversos, 

no entanto, complementares entre si: 

Enquanto unidade doméstica se ocupa primordialmente com as 
condições materiais, isto é, com a manutenção da vida: comer, vestir, 
abrigar e repousar. Assim, o grupo familiar, que no passado era uma 
unidade de produção encarregando-se ela própria de seus meios de 
vida, hoje é uma unidade de consumo encontrando no trabalho 
individualizado as bases para sua manutenção. A estas funções básicas 
juntam-se a reprodução e a socialização das crianças. A família pode ser 
entendida como instituição, isto é, um conjunto de normas e regras, 
historicamente constituídas, que regem as relações de sangue, de 
adoção e aliança definindo a filiação, os limites do parentesco, da 
herança, do casamento. O conjunto de regras e normas está expresso 
nos costumes e na legislação (Código Civil). A família também pode ser 
entendida como um conjunto de valores definidos como ideologia, 
estereótipos, prescrições, imagens e representações sobre a família são 
ou deve ser. Historicamente, no mundo ocidental, as formulações sobre 
como a família deve ser couberam primeiramente à Igreja, depois ao 
Estado e posteriormente à própria Ciência. Hoje podemos incluir neste 
elenco os meios de comunicação de massas como um dos órgãos que, 
se não é formulador é, no mínimo, divulgador de idéias sobre a família 
(grifos nossos). 

 

No Brasil, há uma forte influência do modelo patriarcal de família. Vários cientistas 

sociais estudam as relações familiares sob a hegemonia desse conceito enquanto 

modelo de organização familiar, embora se possa pensar no modelo patriarcal 

enquanto modelo de autoridade vigente até hoje (CORRÊA, 1993). 

Com o decorrer dos séculos, com o advento da revolução industrial, educacional 

e tecnológica, podemos observar significativas transformações nas relações 

sociais e na estrutura familiar. A família tornou-se mais flexível e permeável na 

medida em que a mulher vai para o mercado de trabalho, abrindo uma grande 

oportunidade para uma redefinição, revisão e alteração dos papéis 

tradicionalmente incorporados e cristalizados entre seus membros.  

De fato, não há como negar que de alguma forma, mais ou menos significativa, 

num ritmo maior ou menor, a dinâmica da família se vê alterada e os papéis 

tradicionais se não são alterados de forma imediata são pelo menos 
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questionados, seja em decorrência das transformações societárias em curso seja 

pela organização política das mulheres no mundo.  

Nestes termos, a família conjugal, reduzida ao casal e seus/suas filhos/as, é típico 

produto do patriarcado e da urbanização, pois nela “a finalidade do casamento 

não é mais principalmente a manutenção de uma propriedade comum ou dos 

interesses políticos de um grupo, mas sim a satisfação de impulsos sexuais e 

afetivos que na família patriarcal eram satisfeitos fora de seu círculo imediato” 

(CORRÊA, 1993).  

Já a família moderna, para a autora, é uma unidade proprietária, organizada como 

família nuclear, ou seja, constituída por um casal que desempenharia papéis 

diferentes e por seus/suas filhos/as. Esta família supõe também uma organização 

do grupo doméstico baseada em laços de descendência e afinidade (idem, 1993). 

Assim sendo, a família contemporânea pode ser configurada de várias maneiras.  

A família consangüínea formada por laços de sangue, parentesco e afinidade 

(através do casamento) são os traços lembrados em primeiro lugar. Neste caso, 

faz parte da família toda a rede de parentesco, com graus variados de 

convivência e de proximidade. Esta definição corrente de família apóia-se num 

modelo muito forte de família conjugal, formada pelo marido/pai, pela mulher/mãe 

e pelos filhos, que é predominante em algumas sociedades e grupos sociais, mas 

que não é a única forma possível de família.  

A influência deste padrão típico de família é tão grande que as pessoas 

costumam pensar na família pai/mãe/filhos como se esta disposição familiar fosse 

“certa”, ou a única forma possível de viver em família. Entretanto, este arquétipo 

de família ao longo da história vem variando. O padrão de família nuclear, acima 

definido, atualmente vem se modificando em decorrência do mundo moderno, 

urbano e industrializado.  

 Entendemos que os indivíduos vivem de alguma forma uma relação familiar. 

Todavia, como as pessoas tendem a idealizar a família como algo natural e ao 

evidenciar as atuais configurações observa-se que seja em classes sociais 
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distintas ou em sociedades culturalmente diferentes esses novos arranjos ainda 

não são socialmente aceitos. 

 

1.2.1 A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO FAMILIAR  

 

Entendemos que a família é o início da socialização dos indivíduos. Portanto, a 

família é a primeira relação social em que os indivíduos irão consolidar valores 

éticos e morais, criar suas individualidades e identidade emocional.  De tal modo 

que é o espaço doméstico, é o lugar no qual a dinâmica e a organização das 

famílias se estruturam compartilhando sentidos, significados e afetos, ou seja, 

criando um complexo de relações sociais que envolvem conflitos, confiança, 

diferenças e projetos pessoais. Portanto, o espaço familiar trata-se, dessa 

maneira, de um espaço contraditório também de disputas que instigam 

sentimentos imprecisos de amor/ódio, aliança/competição, proteção/domínio, 

afirmação/poder/negação do outro, entre os seus membros.  

Esses conflitos são guiados pelo uso diferente do poder entre os sexos e entre os 

gêneros, seja no campo afetivo, motivados pela conquista de espaços, seja no 

campo da proteção, reprodução de necessidades básicas da condição humana. 

Os conflitos que se estabelecem entre os indivíduos e o grupo ao qual pertence 

acaba sendo inevitável e necessita ser renegociado a cada etapa do ciclo de vida 

em família. 

Ao entendermos que a violência ocorre pelo uso da força, coerção, poder e 

dominação do homem sobre outrem, que está presente na sociedade capitalista 

desde a sua gênese, poderemos então perceber que família reproduz atos e 

meios de exercer o poder gerando formas distintas de violência.  

Nestes termos, concordamos com Engels quando afirma em seus escritos que 

[...] a violência não é um mero ato de vontade, pressupondo, pelo 
contrário, condições prévias bastante reais para o seu exercício, a saber: 
instrumentos, entre os quais, o mais perfeito esmaga o mais imperfeito. 
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Estes instrumentos, que não brotam do solo por si sós, tiveram de ser 
produzido, o que equivale a dizer que o produtor dos mais perfeitos 
instrumentos de violência, que são as armas, triunfa sobre o produtor 
dos mais imperfeitos (1990, p, 145). 

Na contemporaneidade, a violência na família é, nos meios acadêmicos, 

denominada de intrafamiliar, conhecida também como doméstica. Definida 

conforme Azevedo e Guerra (1998, p, 17) como “todo o ato ou omissão praticados 

por pais, parente ou responsável contra crianças e adolescentes que – sendo 

capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima – implica de um 

lado, numa transgressão de poder/dever de proteção do adulto e de outro”. Ou 

seja, qualificada pela negação dos direitos das crianças e adolescentes. 

1.2.2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

Os direitos firmados na Convenção dos Direitos Humanos, em protocolos 

facultativos e reafirmados pelo Brasil na Constituição Federal (1988) e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA-Lei nº 8.069/1990) para que sejam efetivados 

é necessário investir recursos humanos e financeiros para assegurar políticas 

setoriais que cumpram a lei de proteção às crianças e aos adolescentes.  

No Brasil, somente na década de 1990 foi que crianças e adolescentes passaram 

a ser juridicamente considerado como sujeitos de direitos, através da aprovação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A partir de então, as crianças e 

adolescentes passaram a ser verdadeiramente tidos como cidadãos de direito à 

liberdade, à participação, à garantia à vida e ao bem-estar, e não mais como 

sujeitos indefesos, submissos, objetos de tutela e obediência (RIBEIRO, 2004). 

 A aprovação do Estatuto (ECA) representou um grande passo na proteção da 

infância e da adolescência no Brasil. Em substituição ao antigo Código de 

Menores, o estatuto passa a reconhecer esse grupo etário como sujeito de direito, 

abolindo o conceito de "menoridade", o qual o submetia à condição de 

propriedade dos pais. Assim, passa a responsabilizar toda a sociedade (família, 

comunidade, Estado) sobre a proteção da infância e adolescência. 
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Os estudos de Minayo (2006b), Deslandes et al . (2006), Assis e Constantino 

(2003) assinalam que a violência doméstica atinge toda e qualquer pessoa, de 

ambos os sexos, em qualquer  idade ou fase da vida; porém as crianças, 

adolescentes e idosos, vivenciam mais a violência por meio de pessoas do 

convívio familiar e comunitário. Assim, a família que deveria figurar como porto 

seguro de seus membros, torna-se, principalmente para as crianças e 

adolescentes, um espaço de agressão, vitimização, medo, conflitos e incertezas. 

Os eventos de violência praticados contra as crianças e adolescentes os afetam 

psicologicamente, pois estes não têm conhecimento sobre os danos que a 

violência doméstica provoca na sua formação enquanto sujeito/indivíduo. 

Geralmente, a criança e/ou adolescente desenvolve a perda da auto-estima, 

confiança nos adultos e se torna retraída. 

Desta forma, a violência intrafamiliar / doméstica é definida como  

[...] toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade 
física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de 
um membro da família. Pode ser cometida dentro ou 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, 2004b). 

Deslandes em seus estudos de revisão de literatura constatou que  

[...] quando se tratam dos aspectos de morbidade por violência contra 
crianças, o âmbito familiar é o lócus privilegiado destes atos sociais 
(Azevedo & Guerra, 1989; Guerra, 1985; Oliveira, 1989; Santos, 1987; 
Straus et al., 1980), infligidos quase sempre pelos próprios pais ou 
responsáveis e exercidos de formas variadas, isto é, através de violência 
física, violência sexual, violência psicológica, abandono intencional e 
negligência, ou seja, por um conjunto de atos violentos denominados 
'maus-tratos' (1994, p, 177). 

A violência intrafamiliar/doméstica pode ocorrer na forma de maus-tratos, abuso 

sexual, estupro, agressões físicas e verbais, negligência, abandono, dentre 

outras. As diferenças entre culturas, crenças, normas que legitimam a forma de 

viver e de educar também ajudam a perpetuar as violências. Atualmente a 

violência física é a mais comum entre as formas apresentadas acima, na qual o 

bater é utilizado como uma forma de educar. As crianças e adolescentes são as 
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maiores vítimas devido as suas fragilidades físicas e de personalidade, tornando-

se alvos fáceis de raiva, ressentimento, impaciência e emoções negativas.  

Deslandes et al. (2006), em seus estudos, advertiram que determinadas 

características das crianças e adolescentes aumentam o risco de abusos. A 

vulnerabilidade ao abuso físico, sexual ou negligência, depende algumas vezes 

da idade da criança ou adolescente. Casos fatais de abuso físico são muito 

encontrados entre crianças de zero a seis anos, já entre as crianças com idade de 

07 a 12 anos ocorrem mais riscos de serem vítimas de abuso físico não fatal. 

Embora as idéias para esse tipo de abuso variem de país para país. Quanto ao 

sexo, as meninas correm mais riscos que os meninos em relação a infanticídio, 

abuso sexual, negligência educacional, nutricional e prostituição forçada. 

Entretanto, essas características não parecem ser os fatores de maior risco para 

o abuso quando outros fatores são considerados, tais como variáveis 

relacionadas aos pais e à sociedade. 

No Brasil, a violência contra criança e adolescente é uma realidade, sendo 

considerada na atualidade como um problema de saúde e epidemiologicamente 

responsável pelas altas taxas de morbimortalidade.  No ambiente doméstico, a 

ocorrência de maus-tratos e de abuso sexual por parte da família da criança e do 

adolescente é hoje uma das maiores preocupações em vários setores. Essas 

ocorrências são praticadas por parte do pai, padrasto, parentes próximos, como 

também vizinhos, amigos da família, ou seja, pessoas que a criança tem um 

contato quase que diariamente, o que torna mais difícil a denúncia.  

O abuso sexual tem sido analisado em vários estudos nos campos da Psicologia, 

Serviço Social, Enfermagem, Medicina e Saúde Pública, revelando que muitas 

vezes a mãe não denuncia pelo fato de não ter conhecimento do que está 

acontecendo ou por medo de perder o companheiro (AZEVEDO; GUERRA, 

2005). 
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1.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

No Brasil, a legislação que norteia a prática jurídica na defesa dos direitos da 

criança e do adolescente resulta do movimento de luta da sociedade civil, 

profissionais e instituições universitárias pela construção e consolidação dos 

direitos humanos, estabelecidos a partir da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, em 1959. 

O governo Brasileiro, signatário de acordos e convenções internacionais que 

garantem a efetiva proteção aos direitos das crianças, adolescentes, mulheres e 

idosos, tem adotado como parâmetro o modelo americano no que diz respeito à 

obrigatoriedade de notificar por parte dos profissionais de saúde e educação, à 

necessidade de encaminhamento da notificação a um organismo designado em 

lei e à punição para o profissional que não notifica; nos Estados Unidos, o que se 

observa em estudos divulgados é que são realizadas várias campanhas 

enfocando a prevenção da violência doméstica.  

A violência doméstica praticada contra a criança e adolescente passou a ter 

visibilidade política e, por conseguinte, dispositivos legais criados pelo Estado a 

partir do final da década de 1980. Ou seja, o sistema de garantias dos direitos de 

proteção das crianças e adolescentes é incorporado na Constituição Federal, no 

seu art. 227 (BRASIL, 1988) sendo posteriormente regulamentado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), em particular, o art. 245, que determina a 

obrigatoriedade da notificação de casos suspeitos ou confirmados, prevendo ação 

punitiva para os profissionais e gerentes de estabelecimentos das areas da saúde 

e educação que não comuniquem aos órgãos competentes o evento.   

 
Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente. Pena - multa de três a vinte salários de 
referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência (BRASIL, 
1990). 



36 

 

Nestes termos, a notificação da violência é compreendida como um instrumento 

estratégico das políticas setoriais e de ação interdisciplinar que compõe a rede de 

proteção e garantia de direitos e proteção social pelo Estado. Visa reduzir os 

índices e gerar programas e projetos específicos. A notificação permite aos 

profissionais de saúde, de educação, de assistência social, assim como aos 

conselhos tutelares e à justiça, adotar medidas imediatas para cessar a violência 

doméstica. 

No Brasil, a parte dos estudos no campo da saúde pública realizados por 

pesquisadores tais como Deslandes et al. (2006); Ferreira e Schramm (2000); 

Gonçalves e Ferreira (2002); Minayo et al. (2006); Moura e Reichenheim (2005) e 

Saliba et al. (2007) demonstram que os profissionais da área da saúde têm 

dificuldades para notificar os casos de violência doméstica e apontaram, dentre 

outras, falta de qualificação, conhecimento sobre o tema, insegurança e medo de 

represálias.  

Estas pesquisas revelam, entre outros, o despreparo para acolher, identificar, 

notificar e encaminhar as vítimas, como nos relatam Saliba et al. (2007, p. 473), 

quando em seus estudos afirmaram que “[...] existem vários entraves à notificação 

no Brasil, [...], falha na identificação da violência no serviço de saúde e a quebra 

de sigilo profissional”.  

Já a pesquisa de Gonçalves e Ferreira revelou que “a ameaça do agressor aos 

profissionais é um argumento invocado, com certa freqüência, para justificar a 

não-notificação dos casos de violência” (2002, p. 318).  

A obrigatoriedade de notificar a violência contra a criança e adolescente na área 

da saúde inaugura, também, um processo anterior, ou seja, o desenvolvimento de 

procedimentos de investigação sobre a vida em família, com vistas a subsidiar, se 

necessário, uma futura decisão jurídica. Para além dos reflexos na vida familiar, a 

notificação é um poderoso instrumento de política pública, uma vez que ajuda a 

dimensionar a questão da violência em família, a determinar a necessidade de 

investimentos em núcleos de vigilância e assistência, e ainda permite o 
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desenvolvimento de pesquisas e o conhecimento da dinâmica da violência em 

família.  

Assim, a notificação das violências se coloca para além dos limites do serviço de 

saúde. O problema ali detectado convoca parcerias cuja ação tem-se mostrado 

imprescindível na área. De tal modo, que foi criado no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) o atendimento nos Centros de Referências 

Especializados da Assistência Social (CREAS), destinados às ações 

multiprofissionais no âmbito socioassistencial, psicossocial e apoio jurídico às 

vítimas e suas famílias.   

Nesse sentido, os centros de referência atuam na garantia da prevenção e do 

atendimento, possuem como metodologia de intervenção a articulação da rede de 

proteção mediante a intersetorialidade e fluxos de encaminhamento para a rede 

de proteção e promoção social, assim como para o sistema de justiça e de 

garantia de direitos. Por ação do CREAS, é possível realizar diagnóstico, 

notificações, monitoramento e avaliação das situações de violência, negligência, 

maus-tratos, abandono e violação de direitos sociais. 

Em 2002, o Programa Sentinela, transformado pelo Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, em serviço especializado continuado, foi implantado em quase 

todos os municípios, com capacidade de atendimento de crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual. Esse serviço está sendo desenvolvido na perspectiva 

do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, que prevê ações de atendimento, de prevenção, de mobilização e 

articulação e de defesa e responsabilização, entre outras.  

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em conjunto 

com a sociedade civil organizada, constituiu o Comitê Nacional de Enfrentamento 

à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que tem como finalidades 

monitorar a implementação daquele Plano Nacional e desenvolver mobilizações 

sociais que contribuam para a sensibilização de setores organizados e da 

população de forma geral, para denunciarem as violações de direitos e se 

engajarem nesse enfrentamento.  
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Nesse arranjo institucional protetivo, o Conselho Tutelar é um órgão 

administrativo, vinculado ao Poder Executivo Municipal para efeito operacional. A 

sua função não é atender direitos; é zelar para que, quem deva cumpri-los, 

efetivamente os cumpram. Sua finalidade é zelar, é ter um compromisso social 

para fiscalizar se a família, a comunidade, a sociedade em geral e o Poder 

Público estão assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, cobrando de todos que cumpram ECA e a 

Constituição Federal de 1988. 

Esses serviços especializados têm contribuído para a articulação das Redes de 

Proteção Social de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes em 

situação de violência, que envolvam outras políticas públicas setoriais tais como: 

saúde, educação, segurança pública, trabalho e renda, moradia, cultura, esporte e 

lazer, entre outras.  

O atendimento das vítimas de violência sexual tem passado pela defesa dos seus 

direitos e pela denúncia dos agressores sexuais para os sistemas de segurança 

pública e de justiça, objetivando a responsabilização criminal. Assim, o combate à 

impunidade tem sido uma marca importante do atendimento de crianças e de 

adolescentes vitimizados. Contudo, o problema da subnotificação é potencializado 

pelo fato de grande parte dos casos ocorrerem em âmbito familiar, longe dos 

olhos de quem possa impedi-los, proporcionando, assim, um ambiente propício 

para o agressor cometer e repetir atos violentos contra as crianças e os 

adolescentes. 

 

1.4. O SETOR SAÚDE NO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

A legislação brasileira garante o respeito à condição peculiar de desenvolvimento 

integral da criança e do adolescente, porém, por vezes, quem deveria protegê-los 

pratica os atos de violência, o que nos leva a crer na existência da não 

compreensão de que estes indivíduos devem ser respeitados e educados pelo 
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princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, uma maior compreensão de 

que essas crianças e esses adolescentes são sujeitos de direitos por parte dos 

profissionais da área da saúde é fundamental no sistema de garantias de direitos.  

Entendemos, ainda, que na cultura da violência doméstica exista uma lógica 

manifesta que obscurece o modus vivendi de proteção da sociedade no que tange 

ao cuidado adequado a ser dispensado para as crianças e adolescentes no 

ambiente familiar. 

No setor saúde, segundo Minayo (2006, p. 69b), existem duas vertentes de 

análises de conceber a violência: a primeira reflexão, no campo filosófico 

(teórico); já a segunda está localizada no campo operacional (técnico) que se 

baseia na lógica do diagnóstico dos transtornos mentais, seqüelas emocionais ou 

traumas físicos. Para a autora, estas vertentes não são excludentes, mas 

complementares e caracterizam os meios necessários de entender e analisar o 

fenômeno.  

Para Minayo, a violência entra na agenda do setor saúde nos anos 1980. Em 

diferentes momentos e situações, principalmente quando os índices de 

morbimortalidade por causas externas assumem taxas alarmantes; porém, como 

assevera a autora, o reconhecimento como um problema de saúde pública vem 

ocorrendo de forma fragmentada8. Entretanto, existe consenso entre os 

pesquisadores ao afirmarem que o setor saúde e os profissionais não encontram 

nenhuma positividade nos eventos de violências. Ao contrário, para a autora as 

violências fazem mal à saúde dos indivíduos, ao setor saúde e à sociedade 

(MINAYO, 2006b, p.69). 

Andrade e Fonseca (2008, p. 593), com relação aos serviços básicos, afirmam 

que  

[...] são importantes para detecção da violência devido à sua 
proximidade e ampla cobertura e a assistência [...] pode funcionar como 
um espaço importante para sua identificação representando a porta de 

                                            
8  Cf. Violência e Saúde (MINAYO, 2006b) em particular o capítulo 06, Pp.53-67 e 10, Pp.111-116. 
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entrada para se abordar a violência, estabelecendo vínculos [...] e 
encorajando a notificação. 

As unidades e hospitais de referência devem estabelecer fluxos internos de 

atendimento, definindo o profissional responsável por cada etapa da atenção. Isso 

deve incluir entrevista, registro da história, exame clínico e ginecológico, exames 

complementares e acompanhamento psicológico. Também deve estar incluso no 

processo condições especiais, como intervenções de emergência ou internação 

hospitalar, quando precisar. Pois,  

[...], para que ocorra visibilidade da violência doméstica na rede [...] de 
saúde são necessárias mudanças organizativas no serviço e nas 
abordagens realizadas pelos profissionais, no sentido de não priorizarem 
apenas o cumprimento de metas e a execução das técnicas propostas 
pelos programas. Isto significa que devem ser estabelecidos diálogo e 
relações mais simétricas entre os profissionais e usuárias (ANDRADE; 
FONSECA, 2008, p. 593). 

Destarte, na maioria das vezes a violência, como problema de saúde, só é 

observada e analisada devido às conseqüências que a situação demanda ao 

setor e os profissionais de saúde projetos de formação profissional. Entretanto, 

esses projetos trazem em seu bojo, tanto no campo da educação profissional em 

saúde como na concepção de educação permanente para o SUS, compreensões 

distintas entre si sobre formação profissional.  

Pereira e Ramos (2006, p. 99) afirmam que o Ministério da Saúde define a 

educação profissional como sendo o 

[...] ensino formal legalmente regulamentado, que, por ter como objetivo 
principal conferir ao estudante o estatuto de profissional por meio da 
expedição de diploma de habilitação técnica se voltaria a todos que 
tenham concluído o ensino fundamental ou médio [...] e, além disso 
desenvolveria um conjunto de conhecimentos, valores e habilidades que 
compõem o respectivo perfil profissional. 

Já a educação permanente é definida nas publicações do Ministério da Saúde 

como 

[...] aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 
incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação 
permanente se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade 
de transformar as práticas profissionais. A educação permanente pode 
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ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no 
cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos 
problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 
conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os 
processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 
problematização do processo de trabalho, e considera que as 
necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam 
pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações. Os 
processos de educação permanente em saúde têm como objetivos a 
transformação das práticas profissionais e da própria organização do 
trabalho (BRASIL, 2009, p, 20). 

Todavia, concordamos com Pereira e Ramos (2006, p, 103) quando asseguram 

que  

[...] todas essas políticas mantêm-se marcadas por um reducionismo 
tecnicista, que implica separar a técnica, a tecnologia e a ciência. Ainda 
que a ênfase numa dessas dimensões possa configurar formas arbitrária 
e mecanicamente o que a realidade humana une dialeticamente. Na 
base dessa separação, situa-se a divisão técnica do trabalho, que limita 
ou impede o trabalhador de compreender a unidade dessas dimensões 
do trabalho humano. 

 

Deste modo para Pereira e Ramos, ao defendermos uma formação profissional 

contra-hegemônico9, conseqüentemente contribuiremos para uma construção de 

uma nova concepção de educação profissional, ou seja, a criação de “uma nova 

concepção deve tomar a educação profissional como importante mediação no 

processo de construção de conhecimento científico-tecnológico na esfera nacional 

e na formação humana dos trabalhadores, na perspectiva de se tornarem 

dirigentes”. Ou seja, “uma política formada nestes termos deve ser elaborada no 

sentido estratégico de fortalecer os setores públicos comprometidos com a 

produção nacional e com a capacidade de trabalho qualificado dos cidadãos 

brasileiros” (idem, 2006, p.105).  

                                            
9 CF. PEREIRA; RAMOS (2006). Sobre a perspectiva de um novo projeto de educação profissional 
em saúde mais detalhado consultar.  
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2. CAPÍTULO - POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL 

 

A política social no Estado10 capitalista surge como resposta necessária para 

intervir nas expressões da questão social11. As sociedades contemporâneas, 

reconhecida como processo complexo, multideterminado e contraditório, vêm 

sofrendo, ao longo das últimas décadas do século, alterações em suas 

configurações em decorrência da crise e da dinâmica de reestruturação 

estabelecida nas relações entre capital e trabalho. 

Neste sentido, concordamos com Pereira quando afirma que  

Pode-se dizer que a política social só ganhou densidade institucional e 
dimensão cívica quando o Welfare State que, para muitos, começou a 
ser formado na Europa, no último terço do século XIX, se firmou em 
meados do século XX como instituição diretamente responsável pelo 
atendimento de necessidades sociais agravadas pelo inexorável 
desenvolvimento capitalista (2008, p.59). 

Assim sendo, é reconhecido por autores nacionais como Behring (2003), Pereira 

(2008), Boschetti et al. (2008) e Iamamoto (2008) que o surgimento da política 

social é um fenômeno associado à expansão da burguesia  e do proletariado, de 

um determinado período e do modo de produzir e reproduzir-se do capitalismo 

desde o reconhecimento da questão social inerente às relações sociais 

estabelecidas entre as duas classe fundamentais (BEHRING, 2007). 

Para Bravo (2007, p. 98), a política de saúde na década de 1980, vem ao longo 

do processo de democratização do Estado e da sociedade se consolidando:  

O texto constitucional inspira-se nas proposições defendidas durante 
vários anos pelo movimento sanitário, embora não tenha sido possível 
atender todas as demandas quando elas se confrontavam com 
interesses empresariais ou de setores do próprio governo. As questões 

                                            
10  A concepção de Estado neste estudo remete à compreensão do Estado ampliado - sociedade 
civil mais sociedade política, ou seja, é como um conjunto de instituições privadas que garantem a 
hegemonia das classes dominantes; envolve um complexo de relações ideológicas e culturais. O 
Estado possui várias funções (coerção, dominação) e aparelhos (coercitivos e repressivos) 
(GRAMSCI, 1988).  
11 Segundo Iamamoto a questão social é um "conjunto das expressões da sociedade capitalista 
que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais social, enquanto a apropriação dos 
seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade" (2007, p.176). 
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centrais sobre financiamento do novo sistema ficaram pouco definidas, 
não tendo sido estabelecido um percentual sobre os orçamentos dos 
quais se origina. 

Neste sentido, a saúde enquanto política social resulta do processo da luta 

política da classe trabalhadora e envolve vários segmentos, movimentos e 

sujeitos sociais. Nas décadas de 1970 e 1980, a partir do movimento de Reforma 

Sanitária12, ampliou o seu conceito13 e universalizou o acesso aos serviços de 

saúde para as classes subalternizadas e historicamente fora da proteção social 

do Estado.  

É importante considerarmos que a crise do capital ocorrida no final dos anos 1970 

do século XX, ocasionou mudanças tanto no mundo do trabalho quanto no papel 

do Estado como regulador e provedor de políticas sociais.  

 

2.1 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA E A ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA: CONFIGURAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE  

 

O Ministério da saúde em consonância com os princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS) define a atenção básica como um conjunto de ações de saúde que 

utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que deve resolver 

os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o 

contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde, que se orienta pelos 

princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 

vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, 

da eqüidade e da participação social (BRASIL, 2006a). 

                                            
12 Cf. BRAVO (2007) sobre a evolução histórica da Política de Saúde no Brasil. 
13 Saúde é compreendida neste estudo em seu conceito ampliado, elaborado na 8ª CNS, ou seja, 
"é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde’. 
Essa definição envolve reconhecer o ser humano como ser integral e a saúde como qualidade de 
vida". 
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A Atenção Básica tem o Programa Saúde da Família – PSF (hoje denominado de 

Estratégia Saúde da Família - ESF), como porta de entrada prioritária do sistema. 

Para sua organização, tem como diretrizes as seguintes linhas de atuação: 

 
I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada 
preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a 
permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em 
consonância com o princípio da eqüidade; 
II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração 
de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações 
de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, 
tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, 
e coordenação do cuidado na rede de serviços; 
III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as 
equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de 
saúde e a longitudinalidade do cuidado; 
IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do 
acompanhamento constante de sua formação e capacitação; 
V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados 
alcançados, como parte do processo de planejamento e programação; e 
VI - estimular a participação popular e o controle social (BRASIL, 2006 a, 
p.11). 

 

A ESF visa à operacionalização da Atenção Básica e define como áreas 

estratégicas para atuação em todo o território nacional a eliminação da 

hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o 

controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da 

criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da 

saúde. Segundo o MS as outras áreas serão definidas regionalmente de acordo 

com prioridades e pactuações definidas nas CIB (BRASIL, 2006 a). 

Além disso, conforme o Ministério da Saúde, para o processo de pactuação da 

atenção básica, os municípios devem firmar o Pacto de Indicadores da Atenção 

Básica, tomando como objeto as metas anuais a serem alcançadas em relação a 

indicadores de saúde acordados.  

O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica 

do Pacto de Gestão, onde a responsabilidade cabe a cada esfera de governo: 

Municípios, Estados e Distrito Federal, tendo os gestores dos sistemas locais de 
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saúde como responsáveis pelo cumprimento dos princípios da Atenção Básica, a 

organização e execução das ações em seu território (BRASIL, 2006a). 

Na literatura sobre ESF existem várias análises com abordagens distintas, dentre 

elas destacamos os estudos de Sousa e Hamann (2009), Romagnoli (2009), 

Mendonça e Heimann (2006), Caetano e Dain (2002), Marques e Mendes (2003), 

entre outros. Estes estudos apontam os avanços, dificuldades, desafios da 

implantação e consolidação da ESF seja no planejamento e práticas de atenção à 

saúde seja na responsabilização, referência e contra-referência, formação e 

qualificação profissional, gestão do trabalho e financiamento.   

Entretanto, apesar dos estudos apontarem dificuldades e problemas no modelo 

da atenção básica, principalmente com relação à ampliação do acesso nas 

grandes cidades, o MS busca fortalecer a ESF lançando, em 2006, o Pacto pela 

Vida. Este pacto tem por objetivos 

 
1. Assumir a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária 
para o fortalecimento da atenção primária, devendo seu desenvolvimento 
considerar as diferenças loco - regionais. 
2. Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção 
primária por meio de estratégias de educação permanente e de oferta de 
cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina da 
família. 
3. Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos 
e Médios municípios. 
4. Ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família nos grandes 
centros urbanos. 
5. Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades 
Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e 
insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses 
serviços. 
6. Garantir o financiamento da Atenção Primária como responsabilidade 
das três esferas de gestão do SUS. 
7. Aprimorar a inserção dos profissionais da Atenção Primária nas redes 
locais de saúde, por meio de vínculos de trabalho que favoreçam o 
provimento e fixação dos profissionais. 
8. Implantar o processo de monitoramento e avaliação da Atenção 
Primária nas três esferas de governo, com vistas à qualificação da 
gestão descentralizada. 
9. Apoiar diferentes modos de organização e fortalecimento da Atenção 
Primária que considere os princípios da estratégia de Saúde da Família, 
respeitando as especificidades loco - regionais. 
10. Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a 
atenção integral (BRASIL, 2006d). 
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A ampliação do acesso ao sistema de saúde, segundo o Ministério da Saúde, 

deverá ocorrer pela Estratégia Saúde da Família, sendo esta a sua principal meta. 

Para tal, são necessárias algumas mudanças no programa, quais sejam:  

I.  Reunir em um único documento toda a regulamentação da atenção 
Básica  em vigor e revogar as 27 portarias; 

II.  Define a Saúde da Família como estratégia de organização da AB, 
apontando o caráter substitutivo da mesma em relação à AB; 

III.  Altera do parâmetro de pessoas por ESF: até 4.000 – média 
recomendada 3.000; 

IV.  Integra Saúde Bucal e as Equipes de Saúde da Família ao definir que 
ambas terão responsabilidade pela mesma população e território; 

V.  Define como responsabilidade do gestor municipal assegurar o 
cumprimento de horário integral – jornada de 40 horas semanais – de 
todos os profissionais nas equipes de saúde da família, saúde bucal e de 
agentes comunitários de saúde; 

VI. Permite o cumprimento de 32 horas aos profissionais da ESF para 
atividades de residência multiprofissional e/ou em medicina da 
família/comunitária; 

VII. Define a Educação permanente como responsabilidade conjunta das 
SES e SMS, com recursos das três esferas; 

VIII. Definição de irregularidades e fluxos para suas adequações e 
suspensão de recursos (BRASIL, 2006b). 

Estas alterações de ordem legal reestruturaram o modelo de atenção básica ao 

introduzir novas atribuições (acolhimento, atenção e monitoramento de agravos, e 

matriciamento), redução/padronização do quantitativo do número de famílias e 

pessoas a serem cobertas por equipe, dimensionamento do território em que a 

unidade está instalada, entre outras.  

A Estratégia de Saúde da Família14, enquanto modelo de atenção à saúde se 

destaca na agenda nacional de saúde como instrumento de reforma da política de 

saúde brasileira que envolve mudanças no modelo de atenção, na organização do 

sistema de saúde e nas modalidades de alocação de recursos e de remuneração 

das ações básicas de saúde e por acompanhar o recente foco das políticas 

sociais na família, que passa a ser sujeito de atenção, sobre o qual deve ter pleno 

                                            
14 A ESF trabalha com base nos seguintes princípios: caráter substitutivo, onde se verifica que o 
PSF não significa criação de novas unidades de saúde, pois veio substituir o modelo antigo e 
tradicionalista; hierarquização, visto que a Unidade de Saúde da Família está inserida no primeiro 
nível de ações e serviços do sistema local de assistência; territorialização, porque há um território 
de abrangência definido; equipe multiprofissional composta, no mínimo, por um médico, um 
enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de 
saúde (BRASIL, 2006 b). 
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conhecimento de seus problemas no contexto sócio-político-econômico e cultural 

(MENDONÇA; HEIMANN, 2006). 

Ainda de acordo com os autores, na trajetória da Saúde da Família, desde 1994 

até hoje, se observa forte associação à política de municipalização induzida pelo 

MS, em consonância com a diretriz do SUS. A expansão do acesso à saúde 

acompanha as alterações na forma de prestar assistência aos usuários e a 

populações que estiveram historicamente fora do sistema de seguridade social. 

Vários são os estudos15 produzidos por pesquisadores nacionais, por solicitação 

do MS ou por instituições de ensino superior com financiamento de agências de 

fomento, que sugerem a existência de uma grande variedade de situações tanto 

no campo da gestão, planejamento e números de equipes, quanto nas novas 

práticas e ações de saúde, sugerindo autonomia relativa desde a implantação até 

o matriciamento das famílias cadastradas em diversos municípios do país. 

Entretanto, os estudos revisados sugerem que, ainda, existe uma lacuna no que 

concerne à avaliação de sua efetividade como política de conversão do modelo 

de atenção, redução de desigualdades e melhoria da situação de saúde da 

população, que devem ser objeto de esforços para avaliar e monitorar o processo. 

Entendemos que a Estratégia Saúde da Família é estruturante para as ações 

básicas de saúde, no entanto requer uma institucionalidade política enquanto 

prioridade no financiamento; requer, também, um movimento de revisão 

conceitual e prática no intuito de reordenar o modelo de atenção no SUS. Ou seja, 

busca maior racionalidade dos gastos, utilização dos demais níveis assistenciais e 

resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações 

assistidas.  

Nestes termos, concordamos com Borges e Baptista quando afirmam que para 

[...] reconhecer a institucionalidade de uma política significa considerar o 
protagonismo dos sujeitos, dotados sempre de direcionalidade política. 
Da mesma forma, admitir a prioridade de uma política remete ao 

                                            
15 Cf. BORGES; BAPTISTA (2010); CONILL (2008); GIL (2006); ALEIXO (2002), dentre outros. 
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reconhecimento dos sujeitos que enunciam tal prioridade. A prioridade 
será sempre prioridade para alguém, para algum grupo, em algum 
momento. O enunciado de prioridade deve então ser compreendido a 
partir dos diferentes pontos de vista presentes no processo de 
formulação de uma política e do contexto em que se insere. Além disso, 
o discurso de prioridade pode também ser esvaziado de sentido – mas 
não de intencionalidade política – e servir como um argumento político 
para desmobilizar diferentes grupos e ações (2010, p.31).  

Desta forma, é necessário que os profissionais da ESF tenham na sua 

qualificação e formação a compreensão crítica e histórica dos determinantes 

sociais do processo saúde/doença e dos condicionantes da produção social da 

saúde como conteúdos teóricos e políticos fundamentais para estabelecer 

vínculos entre, sujeitos sociais e políticos que participam da rede de assistência à 

saúde, seja como usuário, trabalhador, prestador, seja como gestor de serviços.  

Porém, nos lembra Borges e Baptista (2010, p.35) que também devemos 

considerar que   
Quanto ao modelo, é interessante perceber a ênfase do discurso oficial 
na estratégia substitutiva de reorientação. Tal ênfase se expressou, num 
primeiro momento, na definição de normas rígidas para organização 
propriamente dita das unidades e equipes de saúde da família 
(principalmente na composição da equipe) nos territórios, atrelando-se o 
repasse de recursos/incentivos a tais condicionalidades. 

A inovação da proposta da Estratégia Saúde da Família e a operacionalização no 

território demandam que sejamos criativos na forma de condução do modelo. No 

entanto, entendemos que essas atribuições cotidianas requerem uma qualificação 

e educação profissional em saúde voltada para compreensão da sociedade, ou 

seja, uma formação de trabalhadores que não seja baseada nas competências e 

certificações, mas baseada nas mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas 

transformações sociais e políticas; uma formação que envolva processos críticos 

e criativos sobre as práticas reais nas redes de serviços.  

Neste sentido, concordamos com Pereira e Ramos quando afirmam que uma 

formação profissional para trabalhadores da saúde deve tomar “[...] como 

referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão 

setorial e do controle social em saúde, sendo a atualização técnico-científica 

apenas um dos aspectos da formação” (2006, p.99).  
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Ainda para as autoras, no processo de educação profissional em saúde, a 

construção de um projeto contra-hegemônico requer uma nova concepção de 

educação para os trabalhadores da saúde, “[...] deve ser guiado por valores ético-

políticos e não por individualistas ou corporativistas. Postura oposta a esta 

delimita a política de educação profissional pelas necessidades do mercado e 

pelos interesses do empresariado internacional” (idem, p.99).  

Assim, no processo de formação profissional entendemos ser necessário buscar 

as mediações éticas e políticas presentes nas categorias que conformam a área 

da saúde para fortalecer os princípios básicos do Sistema Único de Saúde, tais 

como: expansão do acesso com qualidade na prestação de serviços, eqüidade no 

atendimento e a defesa dos direitos sociais dos cidadãos usuários. 

2.2 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA 

A atuação do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família é pautada por 

normas e técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde, definidas na Política 

Nacional de Atenção Básica. Assim, atribuições16 específicas do Enfermeiro na 

ESF são: 

I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade; 
II - conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas 
pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 
legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares e prescrever medicações; 
III - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas 
pelos ACS; 
IV - supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 
permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; 
V - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do 
Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; e  
VI - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da USF (BRASIL, 2006a, p. 44-45). 

                                            
16  O Ministério da Saúde propõe como atribuições comuns a todos os profissionais da Estratégia 
abaixo descritas podem ser complementadas com diretrizes e normas da gestão local, dentre elas 
destacamos "realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e 
de outros agravos e situações de importância local" (BRASIL, 2006b, p. 42-43)  
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Porém, para que o profissional de enfermagem venha a desempenhar as 

atribuições descritas acima, Aguiar e Moura afirmam que é necessário “dentro de 

uma nova ótica de atenção à saúde, o Enfermeiro desenvolver intervenções que 

buscam maiores e melhores resultados” (2004, p.163). 

É de responsabilidade do Enfermeiro atender as famílias adscritas em sua área 

de trabalho cujo cadastramento destas é realizado pelos ACS, por meio de visitas 

domiciliares; a partir daí obtém-se dados, através dos quais se consegue traçar o 

perfil epidemiológico da localidade, bem como o planejamento das ações a serem 

desempenhadas. 

Nestes termos, com a Estratégia de Saúde da Família (ESF), o Sistema Único de 

Saúde passou a incorporar atividades de cunho mais coletivo e abrangente, com 

perspectivas de, juntamente com outros setores, gerar um impacto significativo na 

qualidade de saúde e de vida da população (AGUIAR; MOURA, 2004, p. 163-

164). 

Segundo Algesi & Souza (2006, p.5), 
 
Ressalta-se a importância da atuação do enfermeiro sobre a família, 
principalmente nos três níveis de prevenção: primária, secundária e 
terciária. Na prevenção primária, atuando em estratégias dirigidas ao 
conjunto da população no esforço de reduzir a incidência e prevalência 
dos casos de violência. As estratégias na prevenção primária podem ser 
desenvolvidas através de programas de assistência pré-natal, 
promovendo a permanência conjunta da mãe com o recém-nascido no 
hospital, incentivando a participação do pai na sala de parto, 
robustecendo atitudes que fortaleçam o vínculo primário, o apego a 
criança e família. 
 

Já para Zottis et al. (2006), o enfermeiro precisa estar apto a reconhecer uma 

vítima de maus-tratos e estar consciente de que optar pela omissão pode 

significar uma opção pela violência. O reconhecimento de maus-tratos na vitima e 

a conscientização de não omissão são de suma importância na investigação e 

notificação do caso, afastando assim o risco de favorecimento da violência pelo 

profissional. 

Assim, na consulta de Enfermagem deve conter, além das questões rotineiras, 

perguntas que possam induzir à detecção de casos de violência doméstica, o que 

facilitará o diagnóstico de agressão. Cabe perguntar aos pais seus sentimentos 
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com relação aos filhos, possíveis problemas relacionados à criança e 

comportamentos pais-filhos no cotidiano, não deixando de lado observação e 

anamnese cuidadosa. 

Diante do exposto, entendemos que a assistência à família da vítima se faz 

necessária levando em conta que o afastamento do agressor não é suficiente, ao 

mesmo tempo em que o enfermeiro deve refletir e pesquisar sobre o tema 

buscando formas de prevenção e enfrentamento. 

A ESF pode ser entendida como um espaço que, com a participação do 

enfermeiro de forma humanizada e constante, promove, previne e recupera a 

saúde de criança e adolescente vitimizados ou não. Dessa forma, é inegável a 

necessidade de um atendimento eficaz, tendo em vista o aumento da denúncia e 

notificação de casos confirmados ou suspeitos.  

Picos é considerado um dos municípios do estado do Piauí que se destacam 

pelas ações na área da saúde preconizadas pelo MS. Podemos citar que em 

1999 quando implantou o Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) e o 

Programa Saúde da Família (PSF) instituiu que as equipes das unidades de 

saúde atuassem de forma inter e multidisciplinar na atenção integral ao indivíduo. 

Assim ao programar e realizar as ações de promoção, prevenção e educação em 

saúde, temos como resultado que o trabalho em equipe teve uma interferência 

positiva na melhoria das condições de saúde17 da população (Tabela 1).  

 

 

 

                                            
17 As condições de saúde, neste estudo, são definidas como “um conjunto de informações sobre o 
estado de saúde e sobre os principais problemas de saúde que uma população apresenta. As 
condições de saúde da população decorrem de um conjunto amplo de fatores relacionados com o 
modo de vida como as pessoas vivem” (BARATA, 2008, p. 167). As condições de saúde da 
população podem ser analisadas por um conjunto de indicadores que podem ser assim 
agrupados: 1) indicadores de mortalidade; 2) indicadores de morbidade; 3) indicadores de fatores 
de exposição; 3) indicadores de estado de saúde. Estes indicadores são sistematizados e passam 
a agregar as informações em saúde pelo DATASUS, os dados de Picos sobre as condições de 
saúde, a partir destes indicadores, estão disponíveis no site   
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 TABELA 1 Indicadores da Atenção Básica. 1999 - 2002. Município de Picos/Piauí. Brasil. 

Ano Modelo de 
Atenção 

População 
coberta (1) 

% população coberta pelo 
programa 

Média mensal de 
visitas por família 

(2) 

PACS 9.911 15,4 0,10 
PSF 63.100 98,0 0,13 

Outros - - - 

1999 

Total 73.011 113,4 0,13 
PACS 5.910 8,6 0,10 
PSF 67.579 98,0 0,12 

Outros - - - 

2000 

Total 73.489 106,5 0,12 
PACS 1.721 2,5 - 
PSF 72.442 103,7 0,12 

Outros - - - 

2001 

Total 74.163 106,2 0,12 
PACS 1.721 2,4 - 
PSF 73.088 103,6 0,12 

Outros - - - 

2002 

Total 74.809 106,1 0,12 
Fonte: DATASUS/MS 
Notas: 
(1): Situação no final do ano 
(2): Como numeradores e denominadores, foi utilizada a média mensal dos mesmos. 

    
Os dados da tabela acima demonstram a opção política ao modelo sanitarista, 

mas principalmente, ilustra melhorias no quantitativo absoluto de cobertura 

populacional aos programas PSF e PACS, intervalo temporal de 1999 a 2002, 

pelos programas PACS e PSF bem como a média mensal de visitas domiciliares 

à população atendida. Esses dados são importantes quando analisados em 

conjunto com os dados socioeconômicos da população residente no município18. 

 

2.2.1 PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS : A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 

As crianças e adolescentes são as vítimas mais freqüentes de violência 

doméstica, a prevenção e o enfrentamento são mecanismos fundamentais para 

                                            
18  Voltaremos a análise e discussão dos indicadores e dados de saúde do município no terceiro 
capítulo desta dissertação. 
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evitar agravos à saúde, mortes, convivência com agressores, perda da liberdade, 

dentre outros direitos essenciais já conquistados desde a proclamação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e reforçados mediante a Convenção 

sobre os Direitos da Criança.  

Entendemos que para enfrentar a violência doméstica, na área da saúde é 

fundamental uma atuação interdisciplinar em rede pelos profissionais da ESF. Em 

particular, destacamos a contribuição direta do enfermeiro por atuar diariamente 

em contato direto com a criança, o adolescente e sua família.  

 

O processo de gestão no setor saúde demanda a produção de informações que 

possam apoiar um continuo (re)conhecer, decidir, agir, avaliar e novamente 

decidir. Portanto, o processo de prevenção e promoção no que diz respeito a 

violência domestica contra criança e adolescente por parte dos enfermeiros tem 

como atuação  a avaliação permanente das ações executadas e do impacto da 

violência domestica na sociedade assim como promover a mobilização e a 

participação da comunidade, com intuito de produzir indicadores capazes de 

medir a eficácia, eficiência e efetividade das ações.  

A prevenção pode incluir muitos tipos diferentes de ação, tais como atenção primária 

de saúde, atenção pré-natal e pós-natal, educação em nutrição, campanhas de 

imunização contra doenças transmissíveis, medidas para controlar doenças 

endêmicas, regulamentações de segurança, programas para prevenção de acidentes 

e violências em diversos ambientes, incluindo adaptações de locais de trabalho para 

evitar deficiências e doenças ocupacionais, bem como prevenção de deficiência 

resultante de poluição ambiental ou conflito armado. Prevenir são ações destinada a 

impedir a ocorrência de impedimentos físicos, intelectuais, psiquiátricos ou sensoriais 

(prevenção primária) ou a evitar que os impedimentos causem uma deficiência ou 

limitação funcional permanente (prevenção secundária).  

 

 



54 

 

 

Conforme Minayo e Souza (1999): 

 

Para aplicação do conceito de prevenção, no caso da violência é 
importante saber quais são as questões que estão em pauta para 
determinada sociedade, os grupos prioritários para atuação e quais 
seriam as melhores estratégias de atuação. 

 

Este profissional poderá ser um instrumento chave no setor saúde, mediante sua 

atuação na atenção básica, orientando as famílias, realizando palestras 

educativas na área adscrita da ESF, estimulando e assumindo uma postura de 

inclusão social, realizando acolhimento humanizado, diminuindo as barreiras 

institucionais, econômicas e sociais de ampliação do acesso aos serviços de 

saúde. 

Uma das atribuições do Enfermeiro bem como os demais integrantes da 

Estratégia Saúde da Família que atendem as vítimas de violência é agir na defesa 

e proteção do usuário. Este é um dos princípios ético fundamental da prática do 

profissional, ou seja, o atendimento deve pautar-se nos princípios da bioética e ter 

como objetivo maximizar os possíveis benefícios da proteção e minimizar as 

possíveis conseqüências do agravo. 

 

De maneira similar a qualquer outro agravo a saúde, o estabelecimento de 

estratégias de prevenção encontra-se diretamente relacionado com existência de 

bons sistemas de informações. 

Apesar de sua importância para saúde publica é necessário um projeto para 

prevenção da violência, pois ainda não ocupa um lugar de destaque nessa área. 

Talvez devido a sua complexidade, verifica-se certa paralisação na sua 

abordagem. As doenças infecciosas contam com programas bem estruturados 

baseados em um sistema de vigilância epidemiológica implantado há um longo 
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tempo. O papel do setor de saúde na prevenção da violência ainda é uma 

questão a ser discutida repetidas vezes. 

 

È importante lembrar que as causas externas podem ser previsíveis e, portanto, 

passiveis de prevenção, por tanto experiências de intervenção implementadas a 

partir de um conhecimento cientifico do problema tem maiores chances de 

sucesso. Para isso é importante estabelecer sistemas de informações para o 

acompanhamento da magnitude do problema, identificando os grupos e fatores de 

riscos prioritários para ações necessárias para prevenção. 

Faz necessário enfatizar a prevenção da violência antes que ela ocorra; produzir 

conhecimentos de forma integral e continua de modo a identificar políticas e 

programas que possam ser efetivo; promover a integração dos esforços da rede 

de proteção socioassistencial do município, esperando que o trabalho proposto 

possa subsidiar a implantação de políticas publica para a prevenção e controle da 

violência doméstica contra criança e adolescente. 

É fundamental a criação de mecanismos de encaminhamento para sistema de 

proteção socioassistencial das crianças e adolescentes vitimizados, para que 

sejam prestadas de forma imediata medidas protetivas19. Para tanto, é necessário 

que os profissionais, unidades de saúde, autoridades policiais, serviços gerais de 

emergência, escolas e a sociedade civil organizada tenham conhecimento da 

rede de proteção social.   

Giroti et al. afirmam que  

 

A prática de enfermagem em saúde coletiva configura-se na inter-relação 
do seu espaço com outras práticas de saúde no seu fazer cotidiano. É 
influenciada e influencia, transforma, mas também é transformada, 
sendo vista como uma prática social. Assim, a forma como se organiza, 

                                            
19 As medidas de proteção (previstas no artigo 100) são aplicadas sempre que crianças e 
adolescentes tivessem seus direitos ameaçados ou infringidos por ação ou omissão do Estado e 
da sociedade, por falta, omissão e abuso dos pais ou responsáveis, ou ainda, em razão da 
conduta do menor. A aplicação das medidas será vinculada às necessidades pedagógicas, 
considerando-se a situação da Criança ao Adolescente, tendo em vista o fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários (BRASIL, 1990). 
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como realiza ou não as ações, determina uma posição de manutenção 
ou de transformação do estado das coisas, da situação de saúde da 
população e, portanto, não é uma prática neutra (2008, p, 10).   

 

Desta forma, a prática profissional pautada no projeto político da categoria, deve 

recuperar a noção de competências nos campos da formação e qualificação, 

Contudo, vale aqui ressaltar que isto não significa ignorar as respectivas 

especificidades, condições e processos de trabalho, ao contrário significa 

incorporar mediações necessárias e fundante para a construção de um novo 

projeto de educação profissional.  Ou seja, um novo projeto de educação 

profissional em saúde que qualifique a enfermeira para agir no Programa de 

Saúde da Família, incorporando "alguns conceitos aplicáveis ao processo de 

trabalho no setor saúde, na qualidade de membro da equipe de uma unidade 

produtora de serviços de saúde, responsável por uma demanda social de uma 

área adscrita" (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2005, p.335). 

Para as autoras, na atuação profissional,  

A enfermeira deve utilizar os meios e instrumentos como elementos de 
aproximação ao objeto de trabalho relacionado aos saberes específicos 
(não materiais) e à tecnologia material. Estes meios ou instrumentos 
devem ser organizados para atender às demandas de saúde que, por 
sua vez, são subordinadas às lógicas ideológicas, políticas e econômicas 
com repercussões nas práticas de saúde. Nesta perspectiva, a prática da 
enfermeira deverá intervir através da organização do processo de 
trabalho, com uma nova estratégia articulada com a equipe de saúde a 
fim de que cada sujeito possa desempenhar seu trabalho como agente 
de transformação (2005, p.335). 

Já Minayo afirma que 

É preciso, portanto, que a formação dos profissionais de saúde leve em 
conta um fenômeno social que tem provocado tantas mortes e trazido 
tantas seqüelas e tanta dor. Não dá mais para achar que as sofisticações 
das técnicas de tratamento médico se fazem à revelia das 
especificidades históricas e das diferenciações internas de cada país, 
região ou localidades. Como incluir a problemática da violência sob o 
olhar da saúde na pauta curricular merece um debate sério e 
contundente (2004b, p.3) 
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É evidente que as exigências contemporâneas de atenção integral à saúde 

excedem em muito a capacidade de atendimento de um modelo de atenção 

centrado no profissional médico. Contudo, para se ter prevenção na atenção à 

saúde é necessário que seja envolvida toda a equipe da ESF, para que, juntos, 

todos os profissionais possam enfatizar as ações especificas, prevenindo com 

isso a diminuição da morbimortalidade por acidentes e violências, promovendo 

uma cultura de paz. 

Atualmente, a vigilância à saúde das crianças, adolescentes e jovens é de 

responsabilidade das ESF, às quais compete realizar a promoção, prevenção das 

condições de saúde em seus territórios adscritos, além da utilização em rede de 

serviços.  

No entanto, mesmo utilizando-se do conceito ampliado de saúde, é possível 

afirmar que devido às respostas imediatas, ou seja, o enfoque da prevenção e da 

promoção recai nos agravos/doença. Desta forma, a vigilância à saúde das 

vítimas de violência na infância e na adolescência e a complexidade com que o 

problema se apresenta requer respostas mediatas por parte do Estado e da 

sociedade e ao mesmo tempo imediata das políticas setoriais públicas, mediante 

o desenvolvimento de ações intra-setorial e intersetorial da rede de proteção 

socioassistencial.  
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3. CAPÍTULO - A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

  

3.1 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA: OS PASSOS PERCORRIDOS  

 

Neste capítulo procuramos evidenciar os objetivos propostos, para tal utilizamos a  

pesquisa exploratória - explicativa de natureza qualitativa, em que se emprega a 

estratégia da triangulação de métodos. Segundo Moraes e Fadel (2008,p.35) “[...], 

na  triangulação, metodologia ou técnicas diferentes são combinadas para estudar 

o mesmo fenômeno”. Já, Gil (2002) frisa que pesquisa exploratória tem como 

objetivo primordial explorar as características de determinada população, 

fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis, ou seja, pesquisas que 

tem por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população. 

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo et al. (2005), trabalha com o universo dos 

significados, das ações e relações humanas, possibilitando entender e explicar a 

dinâmica das relações sociais, respondendo assim a questões muito particulares. 

Em geral, o pesquisador que faz uso de um método qualitativo tenta compreender 

a totalidade de determinado fenômeno mais do que focalizar conceitos 

específicos. Possui poucas idéias preconcebidas e salienta a importância das 

interpretações dos eventos e circunstâncias pelas pessoas mais do que a 

interpretação do pesquisador; coleta informações sem instrumentos formais e 

estruturados, mas pode usar roteiros e perguntas abertas; evita controlar o 

contexto da pesquisa, embora se preocupe com a totalidade do fenômeno 

estudado; apreende o subjetivo como um meio de compreender e interpretar as 

experiências pessoais; analisa as informações narradas de uma forma 

organizada, mais intuitiva. 
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Neste sentido, para o pesquisador, o trabalho de campo na pesquisa qualitativa é 

a fase das descobertas. Pois, segundo Minayo (2010, p. 61), esta etapa "permite 

a aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual ele formulou a pergunta, 

mas também estabelecer interação com os 'atores' que conformam a realidade e, 

assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para quem faz 

pesquisa social". 

Desta forma, o trabalho de campo realizado pela pesquisadora visou contemplar 

ao seguinte objetivo geral: Analisar a atuação do enfermeiro da Equipe Saúde da 

Família diante dos casos suspeitos e/ou confirmados de violência doméstica 

contra criança e adolescente no município de Picos/PI. Os específicos são: 1) 

Identificar as ações do enfermeiro frente à violência doméstica e à rede 

socioassistencial no município de Picos/PI; 2) Analisar as medidas de proteção 

adotadas pelo enfermeiro para os casos suspeitos e/ou confirmados de violência 

intrafamiliar e/ou doméstica contra criança e adolescente no município de 

Picos/PI.  

 

Para responder a questão central deste estudo, bem como os objetivos propostos, 

adotamos como procedimentos metodológicos, 0520 etapas, a saber: 

 

1ª ETAPA - CONTATOS PRÉVIOS COM FONTES CHAVES DE INFORMAÇÃO 

 

Por entendemos ser a pesquisa qualitativa flexível, o processo de construção da 

análise na pesquisa qualitativa começou desde a ida ao campo, para coleta dados 

por meio das entrevistas, elaborando notas no diário de campo, visitas 

institucionais, aquisição de documentos, entre outros. Na pesquisa qualitativa, a 

                                            
20 A opção por apresentar ao leitor a metodologia por etapas não significa que elas são 
desconexas ou isoladas, ao contrário. Nos estudos de natureza qualitativa revelar as etapas do 
trabalho de campo com clareza permite ao pesquisador estabelecer os nexos da pesquisa.  
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ênfase está na exploração de um determinado fenômeno, não apenas na 

singularidade de caso, mas na realidade social estudada. 

 

Depois encaminhamos o projeto de pesquisa à aprovação pelo comitê de Ética e 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da NOVAFAPI, regularizado pelo 

Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional de Saúde e da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. Após obtenção do resultado do comitê 

de ética na pesquisa, sob processo CAAE nº 0976.0.000.043-10 (Anexo A). 

Em seguida, iniciamos a etapa de trabalho de campo para uma maior 

aproximação da realidade a ser pesquisada. Esta etapa ocorreu no período entre 

os meses de maio a agosto de 2010. 

Ainda nesta etapa, após a aprovação do comitê de ética, buscamos a Secretaria 

Municipal de Saúde (Apêndice A), apresentamos a proposta da pesquisa e a 

autorização do comitê de ética e solicitamos, mediante assinatura do termo de 

consentimento da instituição, a autorização para realizar contatos com os 

enfermeiros da ESF, além das Coordenações da ESF e da Criança e 

Adolescente. 

Segundo dados obtidos na Secretaria Municipal de Saúde, a rede possuía um 

total de 29 profissionais de enfermagem na ESF. Estes estavam distribuídos nas 

unidades da zona urbana e rural. Por opção metodológica delimitamos a nossa 

pesquisa à área urbana da cidade21, ou seja, um total de 17 ESF, entre estes 

apenas 07 ESF correspondiam e preenchiam os critérios de inclusão22 

estabelecidos nos procedimentos da pesquisa de acordo com as áreas de maior 

índice de violência doméstica registrados pelo Conselho Tutelar de Picos-PI. 

                                            
21 Na fase de elaboração do projeto de pesquisa em levantamento prévio dos dados, foi 
identificada área de maior ocorrência de casos de violência, segundo registros no Conselho 
Tutelar, era a urbana. 
22 Os critérios de inclusão foram assim definidos: 1) todos os enfermeiros que foram contratados 
no período anterior ao delimitado para a pesquisa, ou seja, os que ingressaram na ESF nos anos 
entre 2001-2008; 2) enfermeiros que atuam há um ano consecutivo na Unidade. Os critérios de 
exclusão são: 1) os enfermeiros contratados (no ano da pesquisa – 2009) e; 2) os enfermeiros que 
atuam a menos de um ano na Unidade.  
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Destes 07 (sete), apenas um (01) não estava incluído nos critérios estabelecidos, 

por ter somente 02 (dois) meses de trabalho. Sendo assim, 06 (seis) enfermeiros 

correspondiam aos critérios e constituíram-se como sujeitos da pesquisa. Apesar 

do número de informantes ser menos da metade, o que corresponde a 20.68%, 

do total de enfermeiros da ESF em Picos, isto não invalida a nossa investigação, 

pois, segundo Minayo et al. “na pesquisa qualitativa, a amostra não é numerada e 

sim, aquela capaz de refletir na totalidade nas suas múltiplas dimensões” (2005, 

p. 84).  

Em seguida, realizamos visita as unidades de saúde, porém é importante 

mencionar que optamos por realizar inicialmente contato telefônico para agendar 

as visitas aos enfermeiros. 

 A entrada do pesquisador seguiu alguns procedimentos básicos, tais como: 

apresentação do pesquisador, apresentação da credencial institucional, 

explicação sobre o estudo e sobre o motivo da pesquisa, a escolha e o convite 

para participar da fase da coleta de dados, agendamento da entrevista. 

Ressaltamos que foi assegurado ao informante sigilo, decisão sobre a 

disponibilidade do dia e horário de realização da entrevistada, bem como 

tranqüilidade no momento da realização da entrevista.  

Também realizamos nesta fase da pesquisa visita institucional ao Conselho 

Tutelar para obtenção dos dados de violência doméstica. Nesta visita, explicamos 

o objetivo do estudo, entregamos ofício com uma relação de dados necessários a 

pesquisa e apresentamos uma cópia do protocolo de autorização do comitê de 

ética. O Conselho tutelar solicitou um prazo e no dia determinado entregou os 

dados solicitados e apresentados neste estudo.  

 

 

 

 



62 

 

2ª ETAPA - REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Este momento consistiu da realização das entrevistas. Iniciamos o processo, nos 

apresentamos e explicamos novamente aos entrevistados sobre os objetivos da 

pesquisa, procedemos à leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B), garantimos sigilo sobre a identidade do informante e o uso 

fidedigno das informações obtidas. Em seguida, solicitamos a assinatura do termo 

e iniciamos a aplicação das entrevistas, que foram gravadas em MP4.  

3ª ETAPA - OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE ASSISTEMÁTICA 

 

Esta etapa consta de observação não participante. Considerada como um 

processo pelo qual o pesquisador se coloca como observador é fundamental para 

conseguir informações, pois fica em relação direta com seus interlocutores, utiliza-

se da observação dos significados para apreender determinados aspectos da 

realidade. Entendemos que não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos ou ferramentas com a finalidade de colher dados empíricos que 

deseja estudar.  

Este processo metodológico ocorreu no final da segunda etapa, quando 

recebemos um convite da coordenação da atenção à saúde da criança e do 

adolescente da Secretaria Municipal de Saúde para participar de um seminário de 

sensibilização para implantação da Rede de Atenção à Mulher e Adolescentes 

Vítimas de Violência Sexual (SAMVIS), nos dias 17 e 18 de junho de 2010.  

Ainda nesta etapa, para compreendermos a dinâmica de funcionamento da Rede 

Municipal de Saúde, participamos de reuniões entre as ESF e a coordenação da 

Atenção Básica, nas, quais foram abordadas e discutidas informações sobre as 

ações para adequação da estrutura física das unidades de saúde, visando a 

otimização das atividades da equipe;  identificação  dos recursos  humanos  

presentes  nos  postos  de  saúde  e  participação  em  reuniões  das equipes de 
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estratégia em saúde da família para apresentação da proposta do NASF e outros 

programas.  

Ressaltamos que nestas reuniões o tema da violência não foi pautado, porém 

outras dificuldades observadas pertinentes ao nosso estudo foram referenciadas, 

tais como: a redução de recursos humanos em relação à demanda por parte de 

algumas equipes de ESF e ausência de um elo entre algumas comunidades e a 

ESF na efetivação das ações preventivas sobre violência. 

 

4ª ETAPA - CONSOLIDAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO TRABALHO DE 
CAMPO 

Nesta etapa, sistematizamos o perfil dos sujeitos da pesquisa. Para preservar a 

anonimato da identidade, prover privacidade e individualidade das entrevistadas, 

optamos por usar codinomes referentes a tipo de flores, assim, aleatoriamente 

nomeamos as entrevistadas de Tulipa, Margarida, Rosa, Hortência, Orquídea e 

Camélia.   

O próximo passo foi à transcrição das entrevistas realizadas pelo pesquisador, 

pouco a pouco e com certa freqüência, para evitar acúmulo, riscos de 

esquecimento e codificação superficial. Parafraseando Gibbs "a transcrição, 

especialmente de entrevistas, é um ato de mudança de meio e, isso introduz 

questões de precisão, fidelidade e interpretação" (2009, p.28).  

Neste estudo, a totalidade dos sujeitos da pesquisa foi do sexo feminino. Tal fato 

é aleatório considerando que enfermagem é uma profissão constituída em sua 

maioria, mas não exclusivamente, por mulheres. Das seis entrevistadas, 04 são 

casadas e 02 solteiras; com faixa etária entre 28 e 53 anos; com relação a tempo 

de obtenção do grau de bacharel em Enfermagem, este apresenta um intervalo 

de variação de 06 a 27 anos; todas com graduação em Enfermagem e com 

especialização em Saúde Pública.  
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Todas entrevistadas afirmaram que não possuem conhecimento específico sobre 

violência, afirmam que nunca fizeram qualquer tipo de formação, mesmo atuando 

há pelo menos 02 (dois) anos na Estratégia Saúde da Família.  

 

5ª ETAPA - ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados coletados teve como suporte o referencial teórico sobre a 

violência como expressão da questão social e a atuação profissional da ESF. 

Optamos pela análise de conteúdo realizada a partir da elaboração de um roteiro 

de temas. Esta técnica consiste numa análise do processo histórico na qual se 

busca problematizar os fenômenos sociais a partir dos dados empíricos coletados 

pela pesquisa, explicitando a perspectiva ética e ídeo-política que permeiam as 

falas reveladas no discurso do sujeito informante.  

Entendemos que a maior contribuição da análise de conteúdo para a pesquisa 

qualitativa é dar elementos para contextualização da fala, ultrapassando as 

aparências. Ou seja, consiste em desvendar a materialidade do conteúdo oculto 

ao corpo lingüístico, no qual está manifesta uma visão de mundo, homem e 

sociedade.  

Dito isto, é importante ressaltar que o sentido de uma fala ou expressão não 

existe em si mesmo, mas expressa posições ideológicas que conformam valores 

morais, religiosos, formação profissional construídos historicamente e, portanto 

nos remete à construção socio-histórica da sociedade capitalista. Nestes termos, 

a análise de conteúdo nos forneceu elementos teóricos e instrumentais para 

apreender a concepção de violência pelos Enfermeiros da ESF, mediante suas 

intervenções cotidianas relacionando-as segundo a preconização do Ministério da 

Saúde e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Assim, para os resultados da pesquisa, as informações coletadas nas entrevistas 

foram organizadas e analisadas de acordo com a similaridade das idéias proposta 

por Bardin (2009), para tal instituímos a associação de palavras indutoras para 
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cada sujeito da pesquisa, numa ordem que revelem as estruturas internas das 

falas dos participantes da pesquisa. 

A sistematização, organização e operacionalização da análise seguirão as 

seguintes categorias:  

i. O Significado da Violência: Identificando os Sinais. 

ii. O Agir Profissional frente ao Fenômeno: A Notificação e o Fluxo de 

Encaminhamento.  

iii. As Estratégias de Prevenção frente ao Fenômeno da Violência: O 

Sistema de Proteção e o uso de Equipamentos da Rede 

Socioassistencial e de Saúde. 

iv. A Educação Profissional em Saúde: Formação para Prevenção de 

Violência e Promoção da Saúde.  

 

3.1. 2  CONTEXTO DA PESQUISA - O MUNICÍPIO DE PICOS/PI 

 

A construção de uma capela pelo Sr. Borges Marinho, grande fazendeiro da 

região, foi o marco inicial do povoamento de Picos. Na ocasião, o território 

pertencia ao município de Oeiras. O processo acelerado de povoamento do 

município deveu-se a instalação das fazendas da família Borges Leal, localizada 

numa fecunda várzea, vários negociantes eram atraídos para essa região, à 

margem direita do Rio Guaribas e rodeada por montes picosos, dando origem ao 

nome. No ano de 1890, o Governo do Estado, elevou a vila à categoria de cidade, 

pela resolução nº 33 (IBGE23).  

O município atualmente possui uma àrea total de 2.048 km², densidade 

demográfica é de 84,1 hab/km², uma população estimada de 78.669 habitantes, 
                                            
23 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=220800>. Acesso: 
Acesso em: 12/08/2010. 
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sendo 40.089 habitantes do sexo feminino e 38.580 do sexo masculino, 

predominando a faixa etária de 20 a 39 anos, com 29.020 habitantes (idem).  

 

 

 
Figura 1 – Mapa do Piauí com destaque o município de Picos. 

 Fonte: http://dtr2002.saude.gov.br/caadab/indicadores/piaui/PICOS.pdf 

Entre estes, as crianças e adolescentes temos o total 23.066, destes 8.572 são 

crianças e 14.494 são adolescentes; destes 11.532 são do sexo masculino e 

11.534 do sexo feminino; 16.192 moram na zona urbana e 6.874 residem na zona 

rural 24.  

 
 
3.2 A REDE DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL EM PICOS/PI: 
CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NOS SETORES DE 
EDUCAÇÃO, JUSTIÇA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE 
 

A sociedade hoje está conformada num sistema de organização em rede que 

envolve pessoas, tecnologias, instituições, sistemas de comunicação que 

                                            
24  Fonte: SIAB / Agosto de 2010. 
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permitem a difusão de informações entre instituições, serviços e usuários dos 

sistemas.   

 

O sistema de rede de organizações permite, nas relações econômicas, a redução 

de custos, crescimento do mercado e a inserção dos indivíduos no mundo do 

consumo.  Nas relações sociais, dotada de alta tecnologia e acesso à informação 

via web, o formato de rede de relacionamento aproxima sujeitos em pontos 

distintos do globo.  

Já na área pública25, existe uma tentativa de se estruturar redes intersetoriais de 

serviços como mecanismos de garantir os direitos sociais, acesso aos serviços e 

bens coletivos, efetivação das políticas sociais, planejamento e organização das 

políticas públicas.  

 

A lógica de interligar as ações públicas através de rede de serviços sociais é a 

efetivação das políticas governamentais de expandir o acesso mediante a 

intersetorialidade. Assim, a intersetorialidade conforma-se no contexto da 

descentralização, pode ser definida como uma lógica de gerir as políticas 

públicas, também pode ser compreendida como articulação de saberes para 

gerenciar problemas complexos.  

 

As redes intersetoriais são aquelas que articulam o conjunto das organizações 

governamentais, não governamentais e informais, comunidades, profissionais, 

serviços, programas sociais, setor privado, congrega as políticas e as redes 

setoriais, priorizando o atendimento integral às necessidades dos usuários das 

diversas políticas sociais.   

 

                                            
25 As redes setoriais públicas são aquelas que prestam serviços e programas sociais consagrados 
pelas políticas públicas como educação, saúde, assistência social, previdência social, habitação, 
cultura, lazer, etc. Porém, para fins desse estudo iremos trabalhar com a rede socioassistencial e 
de atenção à saúde. 
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Não obstante, a rede intersetorial não pode ser caracterizada como um 

ajuntamento de organizações e serviços, ao contrário, a formação ou constituição 

de uma rede requer adotar medidas administrativas e descentralizadas, 

principalmente, decisões políticas e compartilhamento de poder. 

 

Neste estudo trabalharemos com dois conceitos de rede de serviços de saúde, ou 

seja, atenção à saúde e rede socioassistencial que se articulam e compartilham 

conhecimento e planejam ações para redução, enfrentamento e proteção as 

vítimas de violências. 

 

Assim, definimos rede de serviços de saúde ou atenção à saúde como 

[...] a forma de organização das ações e serviços de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde, em todos os níveis de 
complexidade, de um determinado território, de modo a permitir a 
articulação e a interconexão de todos os conhecimentos, saberes, 
tecnologias, profissionais e organizações ali existentes, para que o 
cidadão possa acessá-los, de acordo com suas necessidades de saúde, 
de forma racional, harmônica, sistêmica, regulada e conforme a lógica 
técnico-sanitária (SANTOS; ANDRADE, 2008, p. 37) 

Nessa pesquisa, a rede socioassistencial é conceituada como um conjunto de 

serviços de assistência social, saúde, educação e jurídica. Esta rede engloba 

serviços governamentais, não governamentais, sujeitos políticos, articulação entre 

setores de proteção, vínculos, ações complementares, relações horizontais entre 

parceiros, interdependência de serviços, integralidade da atenção aos segmentos 

sociais vulnerabilizados26 ou em situação de risco social e pessoal. 

 

                                            
26 Na política de assistência social requer ações de proteção social, segurança de sobrevivência, 
segurança de acolhida e segurança de convívio ou vivência familiar. 
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3.2.1 A REDE DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS NO MUNICÍPIO 
DE PICOS/PI 

 

3.2.1.1 EDUCAÇÃO  

 

Na área de educação, o município possui uma rede de ensino pública e privada. 

Sendo que a rede municipal dispõe de 78 escolas, a estadual 17 escolas e a 

particular conta com 15 (quinze) escolas, atendendo nos níveis de Ensino Infantil, 

Fundamental e Médio. 

No município, a Educação tem enfrentado muitos desafios na implantação das 

mudanças necessárias para o fortalecimento da rede de ensino que vão desde 

ações de mudanças estruturais, passando pela ampliação do atendimento, 

visando principalmente à qualidade do ensino. 

A Educação Infantil e a Educação de Jovens e Adultos, implantadas, representam 

um dos avanços mais significados da educação pública, pois atendem uma 

parcela da população que até então estava fora da escola. A rede tem como meta 

a universalização do ensino, resgatando a auto-estima dos educando e ao mesmo 

tempo desenvolvendo as habilidades e competências necessárias para que os 

incluídos possam participar das práticas sociais que envolvem a leitura e a 

escrita. 

  

3.2.1.2  JUSTIÇA 

 

Em relação ao atendimento judicial, a cidade de Picos possui um Poder Judiciário 

composto primordialmente por 04 (quatro) varas com atribuições cíveis e 

criminais e 03 (três) Juizados Cíveis e Criminais, e o Ministério Público 

representado por 06 (seis) promotores de Justiça, atuantes como fiscais da lei. A 
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ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subsecção de Picos, encontra-se 

presente no Município; contudo, não instalou nenhuma comissão de proteção aos 

direitos da criança e do adolescente. 

No tocante a Segurança Pública encontram-se instaladas 03 ( três) Delegacias 

Distritais de Policia e uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, 

atuando na prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal; além, de 

01 (um) quartel Geral de Policia Militar, responsável pela coordenação regional 

da segurança. 

Vale ressaltar, que não há uma delegacia especializada no combate à exploração 

da criança e do adolescente, impossibilitando um melhor atendimento aos casos 

de violência e exploração de menores. Desta forma, todas as ocorrências são 

encaminhadas as delegacias policiais, que após a apuração dos fatos remetem os 

documentos probatórios a Justiça Comum, a qual é auxiliada pela Promotoria da 

Infância e da Juventude. 

 

3.2.1.3 ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Nos anos 1980, os indivíduos que se encontravam fora do mercado de trabalho 

necessitavam comprovar sua situação econômica por meio de declaração de 

pobreza, visto que eram considerados cidadãos apenas aqueles que possuíam 

carteira de trabalho.  

No Brasil, neste período, a política de Assistência Social em algumas regiões do 

Nordeste era norteada pelo assistencialismo, ajuda moral e favoritismo.  Porém, 

esse traço conversador que marcou a política modifica-se com a mobilização e 

organização dos usuários, forte influência das instituições de ensino e dos 

conselhos da categoria de Serviço Social. A matéria sobre a assistência social, 

enquanto política pública, ganha um capítulo na Constituição Federal de 1988, 

regulamentada em 1993 com a denominada Lei Orgânica de Assistência Social.  
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Assim, a Assistência passou a ser política social de direito de cidadania, como 

política pública prevê que o Estado deverá dar garantias, direitos e proteção 

social para indivíduos e famílias em situações de risco social e pessoal; proteger 

pessoas e famílias vulneráveis e vitimizadas; monitorar as exclusões e riscos 

sociais da população; criar condições para o resgate da identidade, do (re) 

estabelecimento de vínculos familiares e sociais.  

Na IV Conferência Nacional de Assistência Social, em 2003, deliberou-se a 

criação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), integrando uma política 

pactuada nacionalmente. 

O Sistema Único da Assistência Social é um sistema público não 
contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão 
do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção 
social brasileira [...] (BRASIL, 2004a).  

 

No município de Picos, a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Comunitária 

(SEMTAC) implantou sua Rede de Proteção Social Básica, por intermédio dos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Casas das Famílias. Os 

conselhos atrelados à SEMTAC são: Conselho Municipal de Assistência Social; 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; Conselho Municipal de Defesa 

dos Direitos e Conselho Tutelar. 

Entendemos que com a implantação do CRAS, porta de entrada para serviços e 

benefícios, deu-se a expansão do acesso aos serviços de assistência, ampliando 

a cobertura. Assim, busca-se por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições, além de proteger as situações de violação de direitos existentes no 

território, a gestão local também fica mais próxima da realidade social e  das 

demandas dos usuários da política. 

É fundamental observarmos que as ações desenvolvidas nos CRAS se destinam 

à população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente da 

pobreza, privações, fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de 

pertencimento social; não deve ser considerada a base para o enfrentamento e 
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superação da imensa desigualdade econômica imposta historicamente pelo 

sistema capitalista.   

Entendemos, neste estudo, que serviços de proteção social básica, com ações 

socioeducativas, lúdicas, esportivas e culturais com grupos – crianças, 

adolescentes, mães, idosos, orientações sobre direitos socioassistenciais, 

campanhas sobre direitos (documentação civil, estatuto do idoso, violência contra 

criança e adolescentes, violência contra mulher, trabalho infantil, exploração 

sexual contra adolescentes, etc), apoio psicossocial, dentre outros, - são ações 

necessárias, porém não podem ser compreendidas como a única resposta às 

expressões da questão social no Brasil.  

Entendemos que a Política de Assistência Social em Picos, apesar das 

dificuldades na sua implantação e consolidação enquanto política de direito, tem 

melhorado a sua intervenção e aos poucos vem superando os problemas com 

relação à resolutividade do sistema. Com a implantação da unidade de proteção 

social especial (CREAS), o município passa a atuar na prevenção e redução das 

situações que envolvem as múltiplas formas e fatores da violência doméstica.  

 

3.2.1.4 SAÚDE  

 

O Brasil vem construindo, desde 1988, um sistema de saúde destinado a garantir 

a todos seus cidadãos o acesso universal e igualitário, norteado pelas 

necessidades dos seus usuários e não pela oferta de serviços, renda ou posição 

social. Porém, entendemos que apesar dos avanços na universalização do 

acesso ao sistema de saúde, existem desafios e obstáculos a serem superados 

em decorrência da crise do capital, neoliberalismo e redução do papel do Estado.  
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O diagnóstico da situação27 de saúde de Picos oferece a base para a construção 

de parâmetros de atuação dos diversos profissionais que atuam na ESF. Esses 

parâmetros perpassam por um planejamento adequado dessa atuação e pela 

possibilidade de uma avaliação dos resultados obtidos, fundamentais para (re) 

construção do modelo resolutivo das demandas e necessidades reais de saúde 

da população usuária.  

Para atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica 

contamos com 05 unidades de assistência à saúde que integram a rede municipal 

instalada, a saber: 01 Pronto Atendimento Infantil Municipal Frei Damião, 01 CTA 

(Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/ AIDS), 01 Clínica Integrada 

Saúde da Mulher (CLISAM), 29 Unidades de Saúde da Família, 01 Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 01 Hospital Regional. 

Entretanto, a Estratégia da Saúde da Família como porta de entrada do sistema, 

além de compor a rede socioassistencial tem um papel fundamental na prevenção 

e notificação dos casos. Para tal, busca priorizar a partir da educação em saúde 

desenvolver ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das 

pessoas, de forma integral e contínua e reafirmar os princípios básicos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) – universalização, descentralização, integralidade 

e participação da comunidade. 

A estrutura do modelo de saúde a partir da Unidade Básica de Saúde da Família, 

vinculada à rede de serviços, visa à garantia da atenção integral aos indivíduos e 

famílias, que seja assegurado o acesso aos serviços de referência e a contra-

referência nos outros níveis de complexidade. Porém, é mediante a criação de 

vínculos, entre profissionais enfermeiros e comunidade adscrita, que a Equipe 

poderá atuar na prevenção, atendimento e notificação dos eventos de violência 

doméstica.  

                                            
27  Fonte: PICOS. Prefeitura Municipal de Picos. Plano Municipal de Saúde, 2008-2009. 
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A Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de Picos (PI) é composta 

de 29 Equipes, sendo 17 sediadas na zona urbana e 12 na zona rural, tem o 

apoio das equipes do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). 

Segundo o Ministério da Saúde,28 a cobertura do ESF em Picos é de 98,53%, 

abrangendo 20.811 famílias. O Programa Saúde da Família (PSF) implantado em 

1998 tinha inicialmente 04 equipes, ampliaram para 12 equipes em 2000, 19 

equipes em 2001, 20 equipes em 2002 e 22 equipes em 2003, aumentando a 

cobertura de 76, 95% em 2001 para 89,4% em 2002 e 97,42% em 2003 ; hoje, 

conta com um total de 29 Equipes de Saúde da Família que atuam na zona 

urbana e rural do município. 

Compreendemos que, a cada ano, aumentam perspectivas em relação ao 

desenvolvimento dos objetivos da Estratégia de Saúde da Família (ESF), sendo 

fundamental a mobilização da comunidade e das representações políticas 

compromissadas, para a ampliação e avanço desse modelo de atenção à saúde. 

Porém, ressaltamos que apesar dos avanços e aproximação com o indivíduo, 

família e comunidade a Estratégia apresenta limites e, por vezes, dificuldades 

para uma abordagem na atenção integral à saúde da criança e adolescente no 

que se refere à prevenção e notificação das violências no processo de trabalho29 

das equipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
28  Fonte: SIAB / Agosto de 2010. 
29 Cf. GIOVANELLA, Ligia et al. (2009). 
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3.3 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Nesta subsessão apresentaremos os resultados obtidos com base na análise das 

entrevistas realizadas, tendo em vista o desenvolvimento da atuação do 

profissional de enfermagem da Estratégia Saúde da Família no Sistema de 

Proteção Socioassistencial para Proteção das Crianças e Adolescentes Vítimas 

de Violência Doméstica em Picos/PI. 

 

3.3.1 PREVENÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE : A ATUAÇÃO DAS ENFERMEIRAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA 

 

Conforme foi observado no segundo capítulo deste estudo, é a partir dos anos 90 

do século XX, com a criação do SUS e sua regulamentação pelas Leis 8.080 e 

8.142, que a saúde passa por um processo de reorganização da atenção à saúde, 

demandando alianças políticas teóricas, técnicas e científicas bem como o 

acúmulo de forças capazes de reestruturar as ações de saúde mediante a 

implantação da ESF, associada à expansão do acesso aos serviços, induzida 

pelo MS em consonância com a diretriz do SUS de universalização do direito 

social à saúde.  

Entendemos, para que a enfermagem possa atuar na ESF de forma resolutiva 

com base na eqüidade e integralidade é necessário mais do que competência 

técnica; faz-se imprescindível conhecer os determinantes das desigualdades 

sociais que afetam a saúde e, em particular, as expressões da questão social.  

Esta pesquisa explorou e analisou os conceitos e significados da Violência 

Doméstica contra Criança e Adolescente para os enfermeiros da Estratégia de 

Saúde da Família de Picos – PI. 
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3.3.1.1 O SIGNIFICADO DA VIOLÊNCIA: IDENTIFICANDO OS SINAIS 

 

Para abordarmos o tema da violência, faz-se necessário reafirmar que a 

compreendemos como um fenômeno histórico e socialmente construído. Assim, 

este estudo trata especificamente sobre violência doméstica, ou seja, a que 

envolve membros de uma mesma família extensa ou nuclear, definida por laços 

de consangüinidade ou afinidade.  

Este estudo tem por referência Azevedo e Guerra (1998, p. 17) que conceituam 

violência como “todo o ato ou omissão praticados por pais, parentes ou 

responsáveis contra crianças e adolescentes que - sendo capaz de causar dano 

físico, sexual e/ou psicológico à vítima – implica de um lado, numa transgressão 

de poder/dever de proteção do adulto e de outro”.  

Sobre definição da categoria violência, a análise do conteúdo das entrevistas 

confirmou a complexidade teórica conceitual que envolve o tema. Cada 

entrevistada apresentou definições próximas da realidade vivida nas unidades de 

saúde, todas relacionaram a violência com as marcas deixadas pelo corpo. Ou 

seja, as entrevistadas revelaram que percebem a violência como as agressões 

físicas praticadas por pessoas próximas e seus significados são as marcas 

visíveis e a psicológica deixadas no corpo da vítima. Como podemos observar no 

depoimento abaixo: 

“A violência doméstica contra criança e adolescente pode ser agressão 
física / psicológica contra eles deixando marcas significativas, praticada 
no âmbito domiciliar por um membro da família” (Tulipa). 

Na contemporaneidade, como também nos tempos antigos, a violência doméstica 

é compreendida pela negação dos direitos que a criança e o adolescente têm de 

serem tratados com dignidade e respeito enquanto cidadão de direitos 

estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Seu enfrentamento requer ações do Estado, da sociedade e da família. Porém, a 

atuação dos trabalhadores da saúde é fundamental, em particular enfermeiros, na 

ação de redução dos altos índices, visto que estes “estão em posição estratégica 
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que os possibilita detectar riscos e identificar as possíveis vitimas” (BRASIL, 

2001b). 

Para identificar a violência doméstica contra a criança e o adolescente são vários 

os indícios que podemos elencar, porém cada pessoa reage de modo particular e 

não existe um comportamento isolado que possa confirmar a ocorrência exata de 

violência. 

Quando indagadas sobre quais sinais e sintomas que levariam a identificar 

eventos de Violência Doméstica em crianças e adolescentes em atendimento nas 

unidades de saúde, os entrevistados afirmaram que são aqueles vistos no exame 

clínico considerando também os sinais e sintomas psicológicos.   

“As lesões físicas propriamente ditas manchas, ferimentos, hematomas e 
alterações comportamental como medo, reclusão, isolamento” 
(Margarida). 

“Os indicadores de Violência Doméstica não são de fácil constatação, 
mas o que nos leva a uma séria investigação são crianças e/ou 
adolescentes que apresentem: lesões físicas e constantes lesões 
genitais, altos níveis de ansiedade, mudanças extremas de 
comportamento apático, agressivo, isolado... maus tratos” (Girassol). 

Entendemos que a referência a apenas um sinal ou sintoma são motivos de 

notificação e encaminhamento ao Conselho Tutelar. Um conjunto de sinais e 

sintomas indica a ocorrência de Violência Doméstica, pois raramente uma prova 

se apresenta sozinha. Neste sentido, é preciso ter olhar atento e vigilante para 

estes sinais, pois eles indicam que é necessário agir rápido. 

A violência doméstica pode ocorrer na forma de maus-tratos, abuso sexual, 

estupro, agressões físicas e verbais, negligência, abandono, dentre outras. As 

diferenças entre culturas, crenças, normas que legitimam a forma de viver e de 

educar também ajudam a perpetuar as violências.  

Atualmente a violência física, socialmente criticada, é a mais comum entre as 

formas apresentadas acima, na qual o bater é utilizado culturalmente como uma 

forma de educar. As crianças e adolescentes são vítimas devido as suas 

fragilidades físicas e de personalidade, tornando-se alvos fáceis de raiva, 

ressentimento, impaciência e emoções negativas.  
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Por haver possibilidade de divergências dos achados clínicos e dos dados obtidos 

em entrevista com a família, a equipe de saúde deve em caso de suspeita 

encaminhar a denúncia ao Conselho Tutelar e a realizar a notificação à Secretaria 

de Saúde, como preconiza o Ministério da Saúde30. Nestes termos, é papel da 

equipe de saúde investigar, documentar e avaliar a ocorrência de violência 

sempre que encontrar um ou mais achados durante o exame físico. 

3.3.1.2 O AGIR PROFISSIONAL FRENTE AO FENÔMENO: A NOTIFICAÇÃO E 
O FLUXO DE ENCAMINHAMENTOS 

A notificação de maus-tratos contra criança e adolescente é definida como 

informação emitida pelo setor saúde ou por qualquer outro órgão como o 

Conselho Tutelar e delegacias, com a finalidade de prover ações 

socioassistenciais e de saúde voltadas para proteção das vitimas de violências 

(BRASIL, 2002a).  

Assim, a notificação visa interromper atitudes e comportamentos violentos no 

âmbito familiar por parte de qualquer agressor e evitar o ciclo vicioso da violência 

e até prevenir a possível morte da vítima. Compreender a existência de uma 

interface da prevenção e redução dos eventos de violência doméstica com a 

Estratégia de Saúde da Família é um desafio para os profissionais de saúde, pois 

requer enfrentar o problema com ética, responsabilidade, acolhimento e 

conhecimento da rede para encaminhar corretamente o usuário aos serviços de 

forma a não ocorrer recidivas.  

                                            
30 Entre os sinais físicos e sintomas psicológicos estão: contusões e abrasões, principalmente na 
face, lábios, nádegas, braços e dores, lesões que reproduzam a forma do objeto agressor (fivelas, 
cintos, dedos, mordedura), equimoses e hematomas no tronco, dorso e nádegas, indicando datas 
diferentes da agressão, alopecia resultante de puxão brutal e repetido dos cabelos, queimaduras 
no dorso e genitais, com marcas do objeto (cigarro, por exemplo), fraturas de costelas em 
menores de dois anos; fraturas de crânio ou traumatismo craniano por choque direto ou sacudidas 
vigorosas, (síndrome do bebê sacudido), concomitantes com edema cerebral, hematoma subdural 
e hemorragia retiniana, podendo também manifestar-se por convulsões, vômitos, cianose, apnéia 
e alterações de déficit motor. Entre os de comportamento estão: aversão ao contato físico, apatia 
ou avidez afetiva, retardo psicomotor sem etiologia definida, com melhora quando a criança se 
separa da família (hospitalização), transtorno do sono ou da alimentação, episódios de medo e 
pânico, isolamento e depressão (BRASIL, 2002 b, p.34). 
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Os relatos das entrevistadas legitimam esta interface quando confirmam e 

identificam, no atendimento entre os usuários das Unidades Básicas de Saúde, 

algumas vítimas de violência  

“Sim, pelo menos uns 10 casos, uma parte detectada pelos ACS, outras 
denúncias do Conselho Tutelar e 30% chegaram diretamente a unidade” 
(Margarida). 

“Sim, a maioria dos casos passam de forma imperceptível devido o fator 
medo. Aproximadamente em quatro casos de pessoas diferentes e 
várias recidivas entre eles são os casos que necessitam de atendimento 
e os que não procuram ajuda são inúmeros” (Orquídea). 

“Sim, cinco casos, esta área é muito violenta, temos muitos pontos de 
drogas e prostituição” (Tulipa). 

Em Picos, no ano de 2009, foi registrado um total de 50 casos de violência 

doméstica contra crianças e adolescentes. Deste total de casos notificados, 26 

foram denunciados diretamente ao Conselho Tutelar, por familiares e/ou pessoas 

próximas às vítimas e 24 foram notificados pelas Enfermeiras  das Equipes das 

Unidades de Saúde da Família (Tabela 2). 

      

Tabela 02 Casos de violência doméstica identificados, suspeitos e/ou confirmados, 
notificados pela Equipe Saúde da Família, Picos/PI - Brasil, 2009. 

Informantes Nº  Criança Adolescente 
Tipo Nº Local Tipo Nº Local 

Negligência 01 USF* Sexual 02 USF 
Abandono 01 USF    

Tulipa 05 

Maus-tratos 01 USF    
Negligência 01 USF Sexual 01 USF 
Maus-tratos 01 USF Maus-tratos  01 VD 

Margarida 05 

Abandono 01 VD**    
Camélia 01 Maus-tratos 01 USF    

Maus-tratos 01 USF Orquídea 04 Negligência 01 USF 
Sexual 02  

Maus-tratos 01 USF    Hortência 03 
Sexual 01 USF Sexual 01 USF 

Maus-tratos 01 USF Sexual 02 USF 
Negligência 01 USF 

Girassol 06 
Sexual 01 USF 

Abandono 01 USF 
Total   12   12 24 

Fonte: dados obtidos pela pesquisadora. Picos, 2010. 
Nota: 
* USF = Unidade Saúde da Família 
** VD = Visita Domiciliar 
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A Entrevistada Margarida referiu que o Conselho Tutelar (CT) encaminhou para a 

unidade 05 casos para serem acompanhados pela Equipe Saúde da Família, num 

total de 03 crianças sendo 02 vítimas de abandono, 01 vítima de maus - tratos 

(espancamento) e 02 adolescentes vitimas de violência sexual (estupro).  

O principal local da notificação foi a Unidade de Saúde da Família, em 

decorrência da procura espontânea por assistência à saúde; porém, ressaltamos 

que a visita domiciliar tem um papel importante na identificação e/ou suspeita de 

violência contra a criança e  o adolescente.  

Estes números de Violência Doméstica contra Criança e Adolescente 

identificados pelas enfermeiras das ESF estão abaixo dos dados obtidos pela 

pesquisa no Conselho Tutelar (CT) 31. Em 2009, segundo dados do CT foram 

denunciados e identificados 50 (cinqüenta) casos de Violência Doméstica contra 

Criança e Adolescente, notificados e confirmados, dentre eles 20 (vinte) casos de 

abuso sexual / estupro; sendo que destes, 02 (dois) ocorridos em crianças e 18 

(dezoito) em adolescentes. Além de 12 (doze) casos de maus-tratos sendo 10 

(dez) casos em crianças e 02 (dois) em adolescentes; em relação a abandono, 

foram registrados 07 (sete) casos, entre estes 06 (seis) crianças e 01 (um) 

adolescente; em relação à negligência, ocorreram onze (11) casos, sendo 09 

(nove) com crianças e 02 (dois) com adolescentes. É notório que em relação à 

violência sexual (estupro), em Picos – PI, é mais prevalente em adolescentes e 

em relação a maus-tratos (espancamento) o maior número de ocorrências é em 

crianças. 

Essa subnotificação ratifica a afirmação contida nos estudos de Souza (2009) 

quando diz que a violência doméstica em parte não é perceptível pelos 

profissionais de saúde, pois a violência geralmente é mascarada por outras 

queixas e patologias o que faz com que ela perca seu sentido e importância.  

 

 

                                            
31  Em Picos o Conselho Tutelar tem uma abrangência e cobertura municipal. 
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Tabela 3 Total de ocorrências por ciclo de vida e tipo, notificados e atendidos e pelas 
Enfermeiras da Estratégia Saúde da Família.  Picos/Piauí. Brasil, 2009. 

CICLO DE VIDA CRIANÇA ADOLESCENTE Total 
Tipo de Violência nº nº nº % 
Espancamento 05 02 07 29,16 
Negligência 03 01 04 16,66 
Abandono 02 01 03 12,50 
Estupro 02 08 10 41,66 
Total 12 12 24 100,0 
Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 2010 

As violências domésticas e sexuais, nos diversos tipos e características, 

acometem diariamente crianças e adolescentes, violências essas que expressam 

e ao mesmo tempo acentuam as desigualdades nas relações de gênero. Os 

dados obtidos na pesquisa revelaram que a violência sexual32 - definida neste 

estudo como toda relação sexual não desejada, mantida por intimidação, ameaça, 

coação ou uso da força, portanto pelo Código Penal brasileiro, mesmo quando 

exercida por um familiar ou pessoa do vínculo afetivo é crime (Tabela 3). 

A violência sexual, tendo como principal ocorrência o estupro, acometida contra 

adolescente teve uma maior incidência com 41,66 %, com relação ao número 

total de denúncias e notificações, ou seja, o município de Picos segue a tendência 

nacional conforme podemos observar nos dados do MS.  

No Brasil, os dados obtidos pelo sistema de Vigilância de Violências e Acidentes 

(VIVA) em serviços de referência de vários municípios brasileiros selecionados 

revelaram que das 9.049 notificações de todas as violências domésticas e/ou 

outras violências, 2.944 (33%) foram referentes à violência sexual. O grupo 

predominante de idade foi de 10-14anos (38%), do sexo feminino. O sexo 

masculino teve 334, ou seja, 11% das notificações; o grupo etário mais atingido 

foi meninos de idade entre 0 a 09 anos (70%), segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2008, p.19). 

Já os estudos realizados por Deslandes, no período entre 1988-1992, nos 

Centros Regionais de Atenção aos Maus-Tratos na Infância (Cramis) de 

Campinas, Botucatu, Itapira, Piracicaba, Bauru, São José do Rio Preto e 

                                            
32 A violência sexual é caracterizada por tipo: assédio, estupro, atentado violento ao pudor, 
pornografia infantil e exploração sexual. 
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Sorocaba, confirmaram que “o percentual dos casos de abuso sexual, um dos 

menos notificados em todos os Cramis, apresenta-se baixo se comparado às 

outras modalidades de violência. No entanto, a pouca significância do dado 

quantitativo revela sua significância qualitativa. Ou seja, a escassa notificação 

está associada ao tabu cultural que cerca as questões acerca da sexualidade” 

(DESLANDES, 1994, p. 183). 

Com relação ao fluxo de encaminhamentos, os casos de violência e 

conhecimento da ficha de notificação do Ministério da Saúde, todas as 

entrevistadas utilizavam uma ficha de referência e contra - referência criada pela 

secretaria de saúde. Sendo que apenas 01 (uma) das 06 (seis) enfermeiras 

informou que conhecia a ficha individual de notificação elaborada pelo Ministério 

da Saúde, porém não utilizava porque a vigilância epidemiológica do município 

ainda não implantou a ficha como parte integrante do SINAN. 

Com relação à Rede Socioassistencial de Proteção existente no Município e /ou 

Estado apenas duas informaram conhecê-la, citando alguns integrantes: 

"CRAS, CREAS, NASF, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, 
Associações (Mulheres, Prostitutas, Moradores, Igrejas entre outros...” 
(Tulipa). 

“Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Juizado Especializado, Delegacia da 
Mulher, Ministério da Justiça, CRAS, CREAS, NASF” (Camélia). 

 

Apenas duas das entrevistadas relataram conhecer a rede de proteção 

socioassistencial, apesar de em nenhum momento as entrevistadas considerarem 

a Educação como integrante da rede e não revelaram trabalhar em rede. Sendo 

que das 06 (seis) entrevistadas, 04(quatro) informaram conhecer apenas o 

Conselho Tutelar e apenas uma considerou que o município precisa de uma 

Delegacia da Mulher. Este relato demonstrou que a entrevistada desconhece a 

rede, pois existe em funcionamento uma delegacia especializada no atendimento 

as mulheres no município há cinco anos, segundo os dados da Secretaria de 

Segurança Pública. 
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É importante que o enfermeiro conheça a rede de atendimento como parte do 

fluxo da notificação, pois os encaminhamentos são fundamentais para a proteção 

das vítimas. Embora a Estratégia de Saúde da Família procure trabalhar com o 

individuo, a família e a comunidade, o profissional precisa ter conhecimento para 

ir além da queixa aparente para que no processo de trabalho as queixas tenham 

importância e sejam investigadas no atendimento ao usuário. 

 

Os dados revelaram que a notificação pelo profissional de Enfermagem e 

encaminhamento à rede é fundamental para prevenção e redução da violência 

doméstica, seja por atuar diretamente com a família seja por favorecer a 

identificação dos atos cometidos por familiares e parentes, ou seja, a notificação 

possibilita proteger a criança e o adolescente de sofrer eventos de repetição. Dos 

24 casos notificados pelas Enfermeiras e atendidos na Unidade Saúde da Família 

da ESF, 54,16 % eram do sexo feminino e 45,83%  do sexo masculino. Com 

relação ao vínculo provável agressor da violência, foi constatado que a mãe é a 

principal provável autora de agressão, atingindo 37,5% do total, seguido do pai, 

com 29,1%% e tio com 12,5 (Tabela 5).  

 
Tabela 4  Casos de violência, segundo provável autor (a) da violência e o 

sexo da vítima, notificados pelas Enfermeiras da Estratégia Saúde 
da Família. Picos/Piauí. Brasil, 2009. 

Feminino Masculino Total Provável autor (a) da violência  
Nº Nº Nº % 

Pai - 07 07 29,16 
Mãe 09  09 37,5 
Tio - 03 03 12,5 
Tia 01 - 01 4,16 
Primo 01 - 01 4,16 
Padrasto 02 01 03 12,5 
Total 13 11 24 100 
Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 2010 

Os adolescentes foram às principais vítimas com 54,16% as crianças com 

45,83%. Os principais e prováveis agressores foram os pais, ou seja, 66,6% das 

agressões praticadas contra crianças e adolescentes. Sendo a genitora a principal 

provável agressora com 37,5%, seguida do pai com 29,1% nos dois ciclos de vida 

(Tabela 6).  
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Tabela 5 Descrição da relação/vínculo do (a) provável autor (a) de agressão notificadas 
por ciclo de vida pelas Enfermeiras da Estratégia Saúde da Família.  
Picos/Piauí. Brasil, 2009. 

Total Vínculo Criança Adolescente 
Nº % 

Pai 03 04 07 29,1 
Mãe 06 03 09 37,5 
Tio 01 02 03 12,5 
Tia 01 - 01 4,16 
Primo - 01 01 4,16 
Padrasto - 03 03 12,5 
Total 11 13 24 100 
Fonte: Dados obtidos pela pesquisa. 2010 

Os dados contidos nas tabelas 5 e 6 seguem a tendência nacional das violências 

praticadas por ciclo segundo o principal e provável agressor. Conforme dados do 

Ministério da Saúde, no Brasil, no ano de 2008, “24% das violências contra 

crianças foram praticadas por mães e 19% pelos pais, o que totaliza 43% de 

agressões praticadas por pai e /ou mãe” (BRASIL, 2008, p.15). 

Com relação às condições econômicas das famílias atendidas pelas enfermeiras 

da ESF e Conselho Tutelar, os dados analisados apontam que a maioria percebe 

uma renda familiar variando entre menos de um salário mínimo (SM) a dois 

salários mínimos (Quadro 1). Dessas famílias atendidas, cerca de 75% têm quatro 

ou cinco filhos, com a possibilidade de exposição de outros filhos ao ciclo de 

violência. Ressaltamos que neste aspecto, a revisão de literatura sobre a questão 

da violência doméstica assevera que todas as classes sociais vivenciam o 

problema. Porém, os maiores registros se encontram nas classes 

subalternizadas, com baixa concentração de renda, escasso ou pouco acesso aos 

programas sociais, baixo grau de escolaridade e com alto índice de desemprego.  

Quadro 1 – Características das Famílias 
  
Renda Familiar Profissão Condições socioeconômicas e 

saúde 
Composição familiar 

De ½ a 02 
salários 
mínimos 

Doméstica (2) 
Feirante (1) 
Vigia (5) 
Cuidadora de 
criança (1) 
Auxiliar de 
serviços gerais (2) 
Motorista (2) 

Desempregado (05) 
Portador de transtorno mental (1) 
Catador de lixo (1) 
Usuário abusivo de álcool e 
outras drogas (4) 
 

Até quatro filhos (10) 
Com cinco filhos (08) 
Mais de seis filhos 
(06) 
 
 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisa. 2010 
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3.3.1.3 AS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO FRENTE AO FENÔMENO DA 
VIOLÊNCIA: O SISTEMA DE PROTEÇÃO E O USO DE EQUIPAMENTOS DA 
REDE SOCIOASSISTENCIAL E DE SAÚDE 

 

A violência enquanto fenômeno social e histórico existe em todas as sociedades. 

A  violência é determinada e definida a partir da negação do outro e está presente 

nas relações sociais, de gênero e geração. Nas relações afetivas e interpessoais 

as pessoas são submetidas ao uso da força, poder e coerção por outrem. Nestas 

relações de uso abusivo do poder, a violência doméstica faz vítimas cotidianas 

principalmente crianças e adolescentes.  

A análise dos dados revelou que os profissionais de enfermagem da ESF 

compreendem que a notificação da violência requer encaminhamentos 

específicos para determinados equipamentos da rede de proteção, sejam eles 

sociais, jurídicos e assistências que incluem os serviços de referências no sistema 

de proteção e enfrentamento do problema. As entrevistadas relataram que 

“Quando chegam casos de Violência Doméstica contra Criança e 
Adolescente na Estratégia de Saúde da Família encaminhamos para o 
Conselho Tutelar, Ministério Público e delegacia para que lá sejam registrado 
e encaminhado para o setor responsável” (Camélia). 

“Atualmente contamos com o CREAS, CRAS, NASF, Conselho Tutelar, onde 
podemos estar referenciando e acompanhado o caso de Violência Doméstica 
mediante apoio de profissionais como: psicólogo, Assistente Social, 
conselheiros de proteção à criança e adolescente. Já em relação à rede 
jurídica não tenho informação completa sobre a quem recorrer” (Margarida). 

“Oriento de acordo com a situação ou problema, estimulo os responsáveis da 
vítima a fazer denúncia e procurar apoio, encaminho a delegacia da mulher, 
Conselho tutelar, CREAS, CRAS, entre outros” (Tulipa). 

A partir destes depoimentos é possível identificar que as entrevistadas não se 

sentem vinculadas à rede socioassistencial, porém identificam o problema e 

sempre encaminham à rede. Também não identificamos nos depoimentos as 

ações de prevenção e orientação às vitimas para interromper o ciclo da violência.  

Segundo Oliveira (2001), faz-se necessário que o setor saúde realize educação 

em saúde para atuar na prevenção e promoção com as famílias atendidas nas 

unidades. Ou seja, é através da formação e capacitação para os profissionais, 



86 

 

com vistas a provocar e instigar o preenchimento de procedimentos e protocolos 

de atendimento no Serviço da Atenção Básica, adotando a notificação e o registro 

dos casos em prontuários e fortalecendo a parceria institucional com órgãos 

sociais e judiciários. 

Com relação ao conhecimento da obrigatoriedade de notificação e 

encaminhamento ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, apenas 

04 (quatro) das 06 (seis) entrevistadas referiram realizar encaminhamento e 

notificação ao Conselho Tutelar, sendo que 02 (duas) destas relataram que além 

do Conselho notificavam também a delegacia de proteção. 

É importante aqui ressaltar que para consolidar o sistema de proteção às vítimas 

de violência, o Ministério da Saúde, em outubro de 2001, instituiu33 a 

obrigatoriedade da notificação pelos profissionais de saúde, mediante portaria do 

gabinete ministerial determinando no Artigo 1º que: “os responsáveis técnicos de 

todas as entidades de saúde integrantes ou participantes, a qualquer título, do 

Sistema Único de Saúde – SUS deverão comunicar, aos Conselhos Tutelares ou 

Juizado de Menores da localidade, todo caso de suspeita ou confirmação de 

maus-tratos contra crianças e adolescentes, por elas atendidos” (BRASIL, 2001c). 

No Brasil, destaca-se ainda a criação da Política Nacional de Prevenção de 

Acidentes e Violência e Promoção da Saúde e a implantação de Núcleos de 

Serviços e Acadêmicos de Prevenção à Violência e Promoção da Saúde em 

estados, municípios e universidades (BRASIL, 2001a). 

Ao mesmo tempo, o movimento de iniciativas públicas e privadas de prevenção 

deve também realizar ações para o fortalecimento de coleta de dados 

epidemiológicos confiáveis, para assegurar a continuidade e gerar novas políticas 

sociais de enfrentamento e redução de violências. Além disso, esses dados 

contribuem para financiamento de novos projetos e intervenções técnico-

científicas.  

                                            
33  Cf. BRASIL, (2001c), Portaria GM/MS 1.968/2001, que dispõe sobre a comunicação, às 
autoridades competentes, de casos de suspeita ou de confirmação de maus-tratos contra crianças 
e adolescentes atendidos nas entidades do Sistema Único de Saúde. 
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3.3.1.4 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: FORMAÇÃO PARA 
PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

  

Entendemos neste estudo que a educação profissional em saúde, de um modo 

geral, apresenta-se como problema para educadores e docentes da área bem 

como é marcada por dois dilemas: primeiro a formação não tem sido suficiente e 

segundo com constância estar relacionada à reprodução mecânica de 

procedimentos técnicos no cotidiano dos trabalhadores da saúde. 

É importante ainda ressaltar que num cenário de contradição da sociedade 

capitalista, a educação profissional é pensada sob duas lógicas pedagógicas, ou 

seja, na perspectiva do direito e no ponto de vista da mercadoria. Assim, se por 

um lado temos uma formação que defende e reflete a saúde como direito social à 

vida, de responsabilidade do Estado; por outro, temos no vértice conflitante a 

saúde como mercadoria, ou melhor, como privilégio, sendo seu principal 

prestador o setor privado.  

 

Neste sentido, a educação profissional em saúde possui dois projetos 

contraditórios, conflitantes e em disputa por uma visão de mundo. Segundo 

Pereira e Ramos, a política educacional herdada  

 
Concebe a educação como forma de adaptação dos trabalhadores ao 
existente, às condições objetivas da produção e reprodução do próprio 
capitalismo, também se formou um projeto contra-hegemônico de 
formação de trabalhadores da área da saúde em nosso país, cuja meta é 
entender as condições históricas que produzem e reproduzem o próprio 
sistema capitalista periférico e dependente, como é o caso do Brasil, 
assim como apontar as formas de luta e de superação dessa mesma 
sociedade brasileira a injusta e desigual, no passado e no presente 
(2006, p.13). 
 

 

Ainda para as autoras, a formação e a qualificação profissional são termos que  
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[...] através de literatura produzida, apresentam, cada um deles, um 
caráter polissêmico. No âmbito da formação profissional, estão inseridos 
sentidos e concepções diversos sobre a qualificação profissional. A 
formação, na sua acepção mais abrangente, como nos resume Antonio 
Catanni (1997), designa todos os processos educativos que permeiam, 
ao indivíduo, adquirir e desenvolver conhecimentos teóricos, técnicos e 
operacionais relacionados à produção de bens e serviços, quer esses 
processos sejam desenvolvidos nas escolas ou nas empresas 
(idem,,2006, p.14). 

 

A formação profissional “é uma expressão recente, criada para designar 

processos históricos que digam respeito à capacitação para o trabalho  e no 

trabalho, portanto, à relação permanente entre o trabalhador e o processo de 

trabalho na ótica dos trabalhadores. Ela assume um caráter associado às idéias 

de autonomia e de auto-valorização” (ibidem, p.14). 

 

Já a qualificação profissional34 é compreendida pelas autoras como educação, ou 

seja, “como processo educativo que é parte da formação humana, [...], como 

instrumento contra-hegemônico ao capitalismo, ela deva ser vislumbrada também 

na sua relação com a cultura” (ibidem, p.15). 

 

Neste sentido, este estudo aponta que essas duas concepções de educação na 

saúde, “formação profissional” e “qualificação profissional” uma hegemônica e 

outra contra-hegemônica, conflitantes e contraditórias, permeiam historicamente a 

formação dos trabalhadores de Enfermagem, ou seja, essas concepções sugerem 

uma formação engendrada por uma visão de sociedade, homem e de mundo que 

sugerem uma concepção de trabalho e de saúde.  

 

Para efeitos da pesquisa e suas análises, iremos argumentar e refletir sobre a 

qualificação profissional necessária à atuação no campo da prevenção de 

violência e promoção da saúde35. 

                                            
34 Pereira e Ramos ressaltam que o conceito marxiano de qualificação profissional “pode ser 
entendido como articulação entre as condições físicas e mentais que compõem a força de 
trabalho, utilizadas em atividades voltadas para valores de uso. Desse modo, é fundamental para 
a produção o potencial de força de trabalho, que com o capitalismo passa a representar a mais-
valia, como valor adicional ao seu próprio valor” (2006, p.15). 
35 Para Czeresnia (2003, p.45), “o conhecimento científico e a possibilidade operativa das técnicas 
nas práticas de saúde deveriam ser empregados sem provocar a desconexão da sensibilidade em 
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No SUS, afirma o Ministério da Saúde, a promoção da saúde 
 
É retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que 
determinam o processo saúde-adoecimento em nosso País – como, por 
exemplo: violência, desemprego, subemprego, falta de saneamento 
básico, habitação inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à 
educação, fome, urbanização desordenada, qualidade do ar e da água 
ameaçada e deteriorada; e potencializam formas mais amplas de intervir 
em saúde (BRASIL, 2006 c, p. 15). 

A Saúde e a Política Nacional de Promoção da Saúde36 tem por objetivo 

“promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modo de viver, 

condições de trabalho, habitação, educação, lazer, cultura, acesso a bens e 

serviços essenciais” (BRASIL, 2006c, p.19). 

E, ainda, esta “[...] realiza-se na articulação sujeito/coletivo, público/privado, 

estado/sociedade, clínica/política, setor sanitário/outros setores, visando romper 

com a excessiva fragmentação na abordagem do processo saúde-adoecimento e 

reduzir a vulnerabilidade, os riscos e os danos que nele se produzem” (idem). 

No campo da prevenção da violência e estímulo à cultura de paz, a política de 

promoção propõe que a gestão local de serviços de saúde  atue para: 
 
 
I – Ampliação e fortalecimento da Rede Nacional de Prevenção da 
Violência e Promoção da Saúde. 
II – Investimento na sensibilização e capacitação dos gestores e pro-
fissionais de saúde na identificação e encaminhamento adequado de si-
tuações de violência intrafamiliar e sexual. 

                                                                                                                                    

relação aos nossos próprios corpos. O desafio é poder transitar entre razão e intuição, sabendo 
relativizar sem desconsiderar a importância do conhecimento, alargando a possibilidade de 
resolver problemas concretos. É justamente aí que se afirma a radical e, ao mesmo tempo, 
pequena diferença entre 'prevenção' e 'promoção' da saúde. Radical porque implica mudanças 
profundas na forma de articular e utilizar o conhecimento na formulação e operacionalização das 
práticas de saúde - e isso só pode ocorrer verdadeiramente por meio da transformação de 
concepção de mundo, conforme problematizado anteriormente. Pequena porque as práticas em 
promoção, da mesma forma que as de prevenção, fazem uso do conhecimento científico. Os 
projetos de promoção da saúde valem-se igualmente dos conceitos clássicos que orientam a 
produção do conhecimento específico em saúde - doença, transmissão e risco - cuja racionalidade 
é a mesma do discurso preventivo. Isto pode gerar confusão e indiferenciação entre as práticas, 
em especial porque a radicalidade da diferença entre prevenção e promoção raramente é afirmada 
e/ou exercida de modo explícito”.  
36 Instituída pela Portaria GM, Nº 687, de 30 de março de 2006 (BRASIL, 2006 c). 
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III – Estímulo à articulação intersetorial que envolva a redução e o 
controle de situações de abuso, exploração e turismo sexual. 
IV – Implementação da ficha de notificação de violência interpessoal. 
V – Incentivo ao desenvolvimento de Planos Estaduais e Municipais de 
Prevenção da Violência. 
VI – Monitoramento e avaliação do desenvolvimento dos Planos Es-
taduais e Municipais de Prevenção da Violência mediante a realização 
de coleta, sistematização, análise e disseminação de informações. 
VII – Implantação de Serviços Sentinela, que serão responsáveis pela 
notificação dos casos de violências. 

Essas diretrizes são importantes como parâmetros, porém para a qualificação 

profissional é preciso compreender que 

 A idéia de promoção envolve a de fortalecimento da capacidade 
individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos condicionantes 
da saúde. Promoção, nesse sentido, vai além de uma aplicação técnica 
e normativa, aceitando-se que não basta conhecer o funcionamento das 
doenças e encontrar mecanismos para seu controle. Essa concepção diz 
respeito ao fortalecimento da saúde por meio da construção de 
capacidade de escolha, bem como à utilização do conhecimento com o 
discernimento de atentar para as diferenças e singularidades dos 
acontecimentos (2003, p.45) 

Assim, entendemos que a Estratégia Saúde da Família possui no modelo 

assistencial um papel importante no desenvolvimento de ações referentes à 

educação em saúde, por agir diariamente nos problemas que envolvem temas 

como planejamento familiar, uso abusivo de drogas ilícitas e lícitas, gravidez na 

adolescência, entre tantos outros que fazem parte da atenção primária.  

 Indagarmos se as entrevistadas desenvolviam ações de promoção da saúde com 

ênfase na prevenção de violência nas unidades de trabalho ou em suas áreas 

adstritas. Das 06 (seis) entrevistadas, 03 (três) referiram que não desenvolviam 

nenhuma ação de promoção da saúde voltada para a temática em questão, 

alegaram ter medo de retaliação ou desforra por parte de membros da família, 

como afirma uma das entrevistadas: 

“Não realizo nenhuma atividade de promoção em saúde para prevenção 
de violência, a população se mostra hostil em se tratando de violência 
doméstica porque geralmente o agressor é uma pessoa bem próxima do 
agredido e temo represália” (Orquídea). 

Identificamos também que as ações de promoção da saúde desenvolvidas 

estavam correlacionadas à educação em saúde e referenciadas pelas 
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entrevistadas como sendo reuniões e palestras, descritas nos depoimentos 

abaixo: 

“Sim, desenvolvo palestras educativas na unidade e nos grupos de 
adolescentes, gestantes” (Girassol). 

“Palestra na sala de educação em saúde, no acolhimento” (Camélia). 

“Desenvolvo grupos de apoio e discussão com mães e familiares, tento 
envolver a escola e associações de moradores” (Margarida). 

Esses depoimentos confirmam o que Sucupira e Mendes (2003) asseveram em 

seus estudos quando dizem que para muitos profissionais a concepção de 

promoção da saúde ainda está ligada à atitude de educar as pessoas para 

adquirir comportamentos mais saudáveis. No entanto, asseveram que em geral 

esses profissionais se esquecem que a promoção da saúde está relacionada a 

um conjunto de valores e envolve condições de vida, saúde, solidariedade, 

eqüidade, democracia, cidadania, participação social e revalorização ética da 

vida. 

Com relação ao conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

o que elas poderiam subsidiar a intervenção profissional com relação à prevenção 

de Violência Doméstica, apenas 02 (duas) das 06 (seis) entrevistadas referiram 

conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 04 (quatro) afirmaram 

conhecer sua existência, desconhecem o teor do ECA e nunca tiveram interesse 

em lê. Afirmaram, que por isso não sabiam que os profissionais de saúde têm 

obrigatoriedade legal de notificar os casos de violência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência compreendida como expressão social apresenta-se de forma 

multifacetada e complexa. Entendemos que não existe consenso teórico sobre o 

tema, porém, existe um procedimento padrão de atendimento, mediante protocolo 

elaborado pelo Mistério da Saúde para os serviços de atenção básica, média e 

alta complexidade, contendo orientações e informações técnicas sobre como 

deve ser realizado pela equipe de saúde o acolhimento, encaminhamento e a 

notificação dos casos de violência confirmados ou suspeitos contra criança e 

adolescente vítima de violência doméstica.  

Entendemos que os resultados obtidos na pesquisa demonstraram uma realidade 

não restrita ao município estudado, ao contrário apresentou semelhanças com 

estudos já realizados, porém traz alguns novos elementos para reflexão e debate. 

O primeiro elemento é garantia de proteção socioassistencial voltada para a 

criança e o adolescente que os gestores municipais devem colocar em pauta e o 

desenvolvimento de ações de saúde alicerçada na promoção da saúde e 

prevenção de agravos. O segundo é a necessidade de implantar avaliação e 

monitoramento das notificações dos eventos de violência em unidades de saúde 

para ter um perfil epidemiológico do agravo à saúde. 

Dito isto, a análise revelou que as entrevistadas conhecem o conceito teórico e o 

significado social da violência doméstica (VD). O termo com certa recorrência foi 

associado a agressões físicas e psicológicas, que deixam marcas no corpo; a 

violência também foi identificada pelos sinais e sintomas que as vítimas 

apresentavam.  

A pesquisa também revelou que as entrevistadas entendem que a violência 

doméstica com freqüência não tem diagnóstico preciso e precoce, pois por vezes 

é invisível e imperceptível aos profissionais, seja devido o fator “medo de 
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represálias" por parte da família, já que a unidade de saúde fica no território de 

moradia dos possíveis agressores. 

O estudo também revelou que todos os sujeitos da pesquisa já identificaram 

casos de violência doméstica no fazer profissional, porém, ao mesmo tempo 

temos uma subnotificação com relação à abrangência territorial e ao número de 

famílias cobertas por Equipe da Saúde da Família. 

Compreendemos que a subnotificação dos casos pode está relacionada, além do 

medo de represálias já apontado, com o não reconhecimento das denúncias dos 

usuários. Este resultado está baseado nos estudos de Sousa (2002) quando 

afirma que a invisibilidade da violência doméstica é mascarada por agravos e 

demandas à saúde imediatas fazendo com que ela perca seu sentido e 

importância. 

A enfermagem é parte fundamental no acolhimento e manejo das situações de 

violência dentro dos serviços de saúde, porém, o trabalho multiprofissional deve 

sempre ser prioritário na identificação, encaminhamento, notificação e 

intervenção, como também a articulação com outros serviços da rede 

socioassistencial. 

Entretanto, a análise dos dados revelou que as entrevistadas não sentem 

segurança profissional para identificar e acolher vítimas nas unidades de saúde, 

não tem conhecimento aprofundado do ECA, não se sentem qualificadas e isto 

dificulta o atendimento e o olhar crítico em relação à violência doméstica. 

A dificuldade em realizar acolhimento às vitimas de violência doméstica é comum 

nos serviços de saúde. Em muitos casos, o profissional fica sem saber como agir, 

pois nem sempre pode contar com rede socioassistencial de atendimento que 

favoreça uma assistência adequada à vítima e a sua família.  

Sobre o conhecimento da rede de proteção socioassistencial, os dados revelaram 

o Conselho Tutelar como o mais conhecido entre as entrevistadas; já a educação 

não foi reconhecida como parte da rede. Todas reconhecem que a rede existe, 

porém de forma fragmentada, onde, cada instituição assume a responsabilidade 
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de acolher os usuários; porém, o acompanhamento dos casos notificados seja 

pela assistência social, seja pelos serviços de saúde ainda necessita de maior 

articulação. 

Ao procurarem os serviços de saúde, as vítimas e suas famílias busca, na maioria 

das vezes, intervenção imediata na situação de violência doméstica. Assim como 

procedimento, as entrevistadas afirmaram que o caso é encaminhado para 

delegacia, com agendamento de retorno aos serviços de referência e contra-

referência do município.  

As análises nacionais do perfil epidemiológico obtidas no sistema de informação 

na Atenção Básica (SIAB) com relação à notificação individual de violência 

doméstica apontam baixos indicadores com tendência à subnotificação nas 

unidades saúde da família em diversos municípios. Isto fortalece ainda mais a 

afirmação de alguns estudos já apontados na revisão de literatura de que a 

atenção primária não registra adequadamente ou não atua de forma apropriada 

os casos suspeitos ou confirmados das vítimas e suas famílias que procuram as 

Unidades Básicas de Saúde. 

Os profissionais de enfermagem entrevistados conhecem a realidade em que 

estão inseridos, sabem das suas necessidades, entendem que não estão 

preparados para abordar, de forma integral, pacientes vítimas de violência 

doméstica, portanto reconhecem a necessidade de qualificação e formação em 

serviço como solução para a falta de acolhimento, para reduzir a invisibilidade e o 

silêncio que estão presentes nas famílias.  

Segundo Freire (2003), sozinhos os profissionais de saúde não podem 

transformar o meio social, cultural e jurídico que gera e tolera a violência, portanto 

é necessário dá educação para promover estratégias coletivas de enfrentamento, 

pois os profissionais informados sobre uma assistência integral é favorecer o 

crescimento e as conquistas na área da saúde pública. 

Este estudo tratou de analisar a atuação do enfermeiro da Estratégia de Saúde da 

Família nos casos suspeitos e/ou confirmados de violência doméstica contra 

criança e adolescente no Município de Picos/PI. Nele constatamos que o papel do 
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profissional de enfermagem é relevante para diagnóstico precoce das situações 

vivenciadas pelas famílias. Essa relevância se dar por entendermos que a 

violência como fenômeno social é um problema de saúde pública; portanto, a sua 

prática na família conduz ao aumento de agravos de morbidade e mortalidade em 

crianças e adolescentes, bem como nos gastos com saúde. 

Para intervir na prevenção e enfrentamento das situações de violência doméstica, 

os profissionais de enfermagem expressaram que falta qualificação profissional 

para atuar no fortalecimento da rede socioassistencial. Assim, a formação do 

trabalhador em saúde deve estar orientada e voltada para qualificação da atuação 

e dos serviços de saúde que integram a rede. Portanto, a qualificação e formação 

profissional devem, necessariamente, ser pautadas pela e para a emancipação 

humana e a liberdade do sujeito. 

As evidências de subnotificação de violência doméstica foram constatadas na 

pesquisa, marcadas pela invisibilidade societal da violência, silêncio das famílias, 

medo dos profissionais de enfermagem e as formas inadequadas de acolhimento 

e de intervenção. 

Consideramos importante o papel dos gestores frente à problemática. Faz-se 

necessário buscar estratégias para aumentar a visibilidade, criar programas e 

serviços bem como introduzir o tema nos cursos introdutórios da ESF e nas 

propostas de educação permanente para outros profissionais da área da saúde, 

bem como da adoção de protocolos de atendimento padronizado e incentivo à 

notificação dos casos. 

Assim, elegemos algumas sugestões com o intuito de contribuir com as equipes 

das unidades e com a gestão da saúde, a saber:  

• Difusão, ampliação e fortalecimento da rede socioassistencial de Picos - PI; 

• Estímulo à articulação intersetorial que envolva a redução da violência 

doméstica; 



96 

 

• Implantação da ficha de notificação de violência preconizada pelo 

Ministério da Saúde em todas as unidades de atenção básica, média e alta 

complexidade; 

• Criação e implantação do Plano Municipal de Prevenção da Violência e 

Cultura de Paz; 

• Criação de projeto de monitoramento e avaliação do sistema de 

notificação, qualificação, plano municipal de prevenção da violência e da 

rede socioassistencial. 

• Estimular à atuação do enfermeiro da ESF, tendo o compromisso ético, 

político e social da profissão em defesa dos direitos sociais e da saúde. 

Assim posto, há muito que se compreender no contexto da violência doméstica e 

muito a conquistar no campo da atuação da enfermagem, porém mais do que 

nunca, há necessidade de mudança de concepção, pois só assim evitaremos que 

mais pessoas sejam vítimas. 

Acreditamos que essa pesquisa possa contribuir para a ESF como fonte cientifica 

sobre a temática abordada, trazendo elementos essenciais para a discussão, 

como a dimensão da violência doméstica contra a criança e o adolescente e a 

qualidade da assistência prestada pelo enfermeiro da ESF. 

Ao finalizarmos este trabalho, esperamos ter contribuído com o aprofundamento 

de algumas questões em relação à atuação do enfermeiro da Estratégia de Saúde 

da Família. Que os resultados obtidos sirvam para o melhoramento dos serviços 

da ESF, além de reafirmar o compromisso ético, político e social da profissão em 

defesa dos direitos sociais dos usuários do Sistema Único de Saúde. 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Eu,_______________________________________________________________

RG._____________________nacionalidade______________.idade_______. 

Estado Civil____________________, profissão___________________________ 

Endereço_________________________________________________________, 

estou sendo convidada (o) a participar de um estudo denominado “A Atuação do 

Profissional de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família no Sistema de 

Proteção Socioassistencial para Criança e Adolescente Vítima de Violência 

Doméstica em Picos/PI.” Este se destina a investigar a atuação dos enfermeiros 

do PSF na notificação dos casos de suspeita ou confirmados de violência 

domestica/intrafamiliar no município de Picos localizado no estado do Piauí, 

região nordeste do Brasil. Seu objetivo geral é analisar atuação do enfermeiro da 

Equipe Saúde da Família diante dos casos suspeitos e/ou confirmados de 

violência doméstica contra criança e adolescente. Especificamente é evidenciar e 

analisar as ações do enfermeiro frente à violência doméstica e a rede 

socioassistencial e identificar as medidas de proteção adotada pelo enfermeiro 

para os casos de violência intrafamiliar e/ou doméstica contra criança e 

adolescente. A importância da investigação está em compreender como a 

estratégia saúde da família vem desenvolvendo ações de notificação para 

proteger, prevenir e reduzir a incidência de violências contra criança e 

adolescente no município.   

A minha participação no referido estudo será no sentido de responder a 

entrevista. Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns 

benefícios, tais como: qualificação dos recursos humanos da area da saúde e 

subsidie a elaboração de programas e projetos locais para redução das violências 

contra crianças e adolescentes. Estou ciente de que minha privacidade será 
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respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, 

de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Também fui informado 

de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não 

sofrerei qualquer prejuízo.  

 

A pesquisadora é Mariluska Macêdo Lobo de Deus, aluna do Programa de Pós‐graduação 

em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, curso de mestrado em Serviço 

Social,  sob  orientação  da Drª  Valdilene  Pereira  Viana  Schmaller,  professora  da mesma 

instituição de ensino, e com eles poderei manter contato pelos telefones  (89) 94051340 

ou (81) 21268371.  

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a 

natureza  e  o  objetivo  do  já  referido  estudo,  manifesto  meu  livre  consentimento  em 

participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber 

ou a pagar, por minha participação.  

 

   Picos,................ de  ................ de   2010. 

 

 

_________________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito da pesquisa 

 

__________________________________________ 

Mariluska Macêdo Lobo de Deus ( pesquisadora) 
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