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RESUMO 
 
O estudo aborda a situação de violência à criança e adolescente a partir da 
realidade das notificações realizadas por Instituições de Saúde, considerando 
os anos de 2006-2009, na Área de Planejamento 5.1, do Município do Rio de 
Janeiro. O objetivo geral da pesquisa foi conhecer a configuração da rede de 
proteção contra a violência à criança e ao adolescente encontrada nesta área. 
A abordagem metodológica utilizada foi quantitativa, construída a partir da 
pesquisa documental, no Banco de Dados da Coordenação de Área de 
Planejamento (AP) 5.1 e Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil e 
qualitativa, com uso de entrevista individual semi-estruturada. A população do 
estudo foi composta por 11 gestores das Instituições localizadas na AP 5.1 que 
realizam alguma atividade junto à criança e ao adolescente, vítimas de 
violência. Para a análise dos resultados do Banco de Dados das notificações 
foi utilizado recurso estatístico simples de proporção e nas questões abertas do 
roteiro de entrevista, a ótica da análise de conteúdo. Os principais resultados 
no universo de 320 notificações foram: não houve diferença no perfil das 
notificações quanto ao gênero; a faixa etária mais notificada foi de 10 a 19 
anos; os tipos de violência mais frequentes foram a negligência, a física, a 
sexual e a psicológica; a figura da Mãe isolada representa o maior número de 
notificações, seguida pela categoria associada Mãe e Pai; como principal 
instituição notificadora estão os Hospitais de Emergência; no perfil de 
notificações por categoria profissional, a maior parte são oriundas do serviço 
social; na identificação das notificações por bairros de residência, a maior parte 
dos bairros está inserido na Região Administrativa de Bangu. Percebe-se no 
discurso dos entrevistados que há subsídios para que se fortaleça a 
aproximação entre as instituições envolvidas e os serviços de saúde na busca 
de uma atuação em rede de atenção integral à crianças e adolescentes. 
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ABSTRACT 
 
This study discusses the situation of violence to children and adolescents from 
the reality of the notifications Health Institutions, considering the years 2006-
2009, in the Planning Area (AP) 5.1, to the Municipality of Rio de Janeiro. The 
research aimed to know the configuration of the safety service against violence 
to children and adolescents found in this area. The Methodology used was the 
quantitative approach, based on the documental research, from the data of the 
Coordenation of the Planing Area (AP) 5.1 and the Municipal Department of 
Health and Civil Defense and qualitative data came from semi-structured 
individual interviews. Professionals involved in this research were 11 managers 
of the institutions located in AP 5.1 that realised activity witer the child and 
adolescent victims of violence. The results of the Data bank notifications were 
analised buy using simple statistical resources of proportion and the open 
questions of the interview, the interpretation was performed using the content 
analysis method. The main results in the universe of 320 notifications was no to 
have difference in the profile of notifications according to gender. The more 
notified age group was from 10 to 19 years. The most frequent types of violence 
were the neglection, the physical, the sexual and the psychological. Ones the 
mother figure itself represents the largest number of notifications, and then the 
folloated by associated category as Mother and Father. The main notifing 
institution are the Emergency Hospitals. On The notifications by professional’s 
category, most are from social service, as per the identification of the 
notifications by district, the majority of those districts are in the Administrative 
Region of Bangu. But it is noticed that there are subsidies to strengthem the 
proximity between these institutions and the Health Service in the search for a 
performance. The institutions with opportunities to integrate a safety service 
with the units health, that performs much of socio-educational activities, have a 
professional groups varied, with receiving the population of children and 
adolescents from the protection services division and other organs of Social 
Service and smaller scale of the Health Units in a network of comprehensive 
care to children and adolescents. 
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