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RESUMO 

 
Este 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 foram 11 gestores das Instituições 
localizadas na AP 5.1 que realizam alguma atividade a criança e 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 foi não haver 
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. Porém, percebe-se que há 
subsídios para que se fortaleça a aproximação entre essas intituições e os serviços de saúde na 
busca de uma atuação em rede de atenção integral à crianças  e  adolescentes. 

 
Palavras-chaves:  Violência contra a criança e adolescente; notificação; rede de proteção, 
profissionais de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
Key Words: Violence against children and adolescents; notification; safety service; health 
professionals. 
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1. Apresentação 

Ao longo das últimas décadas, a preocupação em prevenir atos de violência e suas 

consequências em todos os ciclos de vida se torna cada vez mais presente nas instituições e 

serviços de saúde e por sua complexidade e capacidade de atingir as mais diversas classes 

sociais no mundo, a violência familiar precisa do apoio e mobilização das instituições 

governamentais e da sociedade civil. 

Se, por um lado temos a violência vista através dos meios de comunicação que 

noticiam as guerras, os atentados, os terrorismos, pouco sabemos, ao menos em dados 

oficiais, sobre os números daquela violência invisível, que está nos lares e é cometida por 

quem deveria proteger ou prestar cuidados, atingindo uma população muito jovem e/ou 

fragilizada (KRUG, et al, 2002). 

A violência que atinge o indivíduo ou o coletivo implica em danos na economia, 

oriundos nos gastos com o setor saúde para prevenção, detecção precoce, tratamento e 

reabilitação; das medidas de segurança pública, a fim de garantir ambientes seguros que 

possibilitem a liberdade no ir e vir de uma população, dentre outros (CONCHA-EASTMAN 

E MALO, 2006). Os altos índices de mortalidade por violência urbana na adolescência e entre 

adultos jovens tornam ainda mais relevantes a elaboração de políticas públicas de contenção 

deste grave problema. 

Ao chamar a atenção para o aumento da violência e suas consequências, a OMS, 

publica seu Relatório Mundial sobre Violência e Saúde – RMVS – em  2002, em uma 

referência ao enfrentamento da violência a partir de ações preventivas em contraste ao modelo 

de repressão e medidas punitivas como única forma de controlar a violência (CONCHA-

EASTMAN E MALO, 2006).  

Desde a década de 80, a sociedade civil, instituições, profissionais de saúde e 

pesquisadores vêm se organizando para entender o fenômeno da violência cujos créditos 

passam a ser atribuídos aos fatores biológicos e individuais, mas também aos fatores 

extrínsecos, a exemplo dos familiares, culturais e sócio-econômicos, que ao entrarem em 

conflitos acabam por criar um ambiente favorável à ocorrência e manutenção da violência 

(KRUG, et al, 2002).  

A Organização Mundial de Saúde, em seu RMVS se baseia na abordagem ecológica 

para compreender os fatores envolvidos com o surgimento da violência. Segundo este 



 

modelo, a dinâmica da violência envolve diferentes dimensões que se relacionam de forma 

hierárquica.  

No primeiro nível, está o Individual, abrangendo as características pessoais, hábitos e 

comportamentos individuais, história anterior de vivência em ambientes de violência e 

agressão cuja ocorrência aumenta a probabilidade da perpetração da violência.  

O segundo nível, o Relacional, envolve características nas relações entre os 

envolvidos, dentre os quais familiares e parceiros íntimos, onde a convivência diária em 

relações conflituosas pode ser um campo para a ocorrência de maus tratos e abuso contra 

crianças, mulheres e idosos.  

No terceiro nível está o Comunitário, com o predomínio da violência em ambientes 

com grande aglomeração de pessoas e na ausência de solidariedade entre vizinhos ou de rede 

social, caracterizam-se o isolamento e a inexistência de vínculo com a comunidade que 

residem. Em comunidades com existência de tráfico de drogas e população desempregada há 

maior possibilidade de ocorrência de situações violentas, assim como alguns contextos: áreas 

de pobreza e pouco apoio institucional. (KRUG, et al, 2002).   

No quarto nível, o Social, a violência é favorecida pelas desigualdades sociais em 

função do desemprego, pelo baixo nível de escolaridade da população; pelos fatores culturais 

que aceitam a violência como tática lícita para resolução de conflitos e normas que valorizam 

o poder do homem sobre mulheres e crianças. 

O setor de saúde desempenha um importante papel ao contribuir para a prevenção da 

violência familiar e, em se tratando de um fenômeno multicausal, precisa de conhecimentos e 

habilidades específicas das diferentes categorias profissionais.  

Entretanto, em função da complexidade do problema, as ações do setor de saúde não 

são suficientes para o enfrentamento do mesmo. Estas, devem ser necessariamente, 

intersetoriais e envolver as instituições da área de Educação, do Judiciário, as instituições 

Sociais, governamentais e não governamentais, o Conselho Tutelar. Assim, se caracteriza a 

rede de apoio ou proteção necessária à promoção de bons-tratos, na prevenção do problema, 

na detecção precoce e condução dos casos já identificados e que precisam de 

acompanhamento.  

Neste contexto, Souza et al (2008, p. 1154), afirma o conceito de rede em que destaca 

“as relações de troca, que implicam obrigações recíprocas e laços de dependência mútua. Este 

conceito possui como idéia comum, a imagem de pontos conectados por fios, de modo a 

formar uma teia”. 



 

Ou seja, é necessário fortalecer os fatores que possibilitem interromper a sequência de 

perpetração da violência, incentivar práticas de promoção e cuidados que possibilitem a vida 

digna e o respeito ao outro; consolidar os esforços em conjunto e favorecer as ações 

integradas e articuladas onde a responsabilidade e atuação compete a cada instância, mas os 

objetivos têm o caráter de atingir a coletividade (FERREIRA, 2009). 

Como um dos instrumentos legais para que o direito da criança e adolescente seja 

protegido e defendido, citamos o ECA, cuja Lei nº 8.069, completa 21 anos e resultou de 

mobilização popular e que veio reforçar as disposições já presentes na Constituição Federal 

sobre o dever da família, da comunidade, do poder público e sociedade em garantir a 

efetivação dos direitos a estes jovens em relação à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, entre outros. 

Dentre as várias possibilidades de atuação do Setor de Saúde no enfrentamento da 

violência, nos reportamos a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que ao se aproximar e 

conhecer a dinâmica familiar, tem a seu favor a possibilidade de reconhecer e intervir mais 

precocemente nas situações de risco à criança e acompanhar o desenvolvimento de ações 

preventivas também de forma mais iminente.  

Neste cenário, encontramos nas equipes de saúde da família uma possibilidade para a 

identificação precoce da situação de violência, em função da aproximação dos profissionais 

de saúde aos núcleos familiares, através das visitas domiciliares e do direcionamento do 

atendimento em sua proposta diária de trabalho não somente ao indivíduo, mas a família, o 

que favorece a percepção da dinâmica de relacionamento entre os membros da família. 

 Ao prestar uma assistência integral, permite também uma interligação entre os setores 

como escolas, creches e outros interessados no cuidado à criança e adolescentes, a fim de que 

a percepção dos problemas acometidos possa ir além do atendimento do setor de saúde. 

Entretanto, a incorporação da ESF à rede de proteção nem sempre é tarefa simples. 

Muitas vezes o profissional de saúde encontra dificuldades em lidar com um caso de violência 

que chega ao serviço por não saber como proceder.  

No discurso abaixo, percebemos a importância da ESF na integração com outros 

serviços para a continuidade do acompanhamento: 
Sendo assim, em se tratando de crianças e adolescentes, não basta apenas à equipe 
de saúde da família a identificação do problema ora apresentado, mas todo o 
acompanhamento dos desdobramentos das ações que envolvem a assistência. Além 
disso, cabe à equipe a percepção do problema, a identificação e o encaminhamento 
da demanda a todos os órgãos que poderão auxiliar no tratamento e no suporte ao 
envolvido e a família (FERREIRA, 2009, p. 31). 



 

Visando fortalecer a rede de proteção à criança e adolescente no MRJ, esta pesquisa 

pretendeu conhecer a rede que se estabelece na Área de Planejamento (AP) 5.1  e suas 

possibilidades de integração junto a ESF na área.  

Para tanto, estabelecemos como ponto inicial compatibilizar o banco de dados das 

fichas de notificação compulsória de violência contra crianças e adolescentes da SMSDC, no 

que concerne aos casos notificados pela AP 5.1 no ano de 2006 a 2009 com o banco de dados 

presente na Coordenação de Área de Planejamento (CAP) 5.1 relativo a este mesmo período. 

A partir deste banco único, pretende-se descrever o perfil destes casos notificados pelas 

unidades de saúde, de acordo com a unidade notificadora, tipo de violência, características 

demográficas da criança e categoria profissional que realizou a notificação e descrever o papel 

atual de cada uma das Instituições que oferecem atividades a crianças e adolescente e podem 

compor a rede de proteção na AP 5.1. 

A Dissertação está dividida em oito seções: Introdução, Justificativa, Questão 

Norteadora, Objetivos, Procedimentos e Métodos, Resultados e Discussão, Considerações 

finais e Referências.  

A Introdução contém duas subseções. Na primeira, apresentamos quatro divisões, 

iniciando pela definição de violência familiar e sua tipologia. Na segunda, a magnitude da 

violência a nível mundial e nacional. A terceira aborda as repercussões desta forma de 

violência na vida de crianças e adolescentes, especialmente em referência às consequências à 

saúde.  

A quarta apresenta as ações para o enfrentamento deste grave problema no Brasil, 

sobretudo no que pertence à rede de proteção às crianças e adolescentes. Para uma melhor 

caracterização estão relacionadas a partir de quatro subdivisões. Inicialmente, uma sinopse 

das políticas públicas implementadas no Brasil, a partir da década de 80. A seguir, uma 

referência às ações da Secretaria Municipal de Saúde no município do Rio de Janeiro. O que 

caracterizamos como rede de proteção à criança e adolescente aparece na terceira subdivisão e 

na última a identificação destes atores na AP 5.1. 

A segunda subseção, dividida em três tópicos, inicia-se pela descrição da implantação 

da ESF no Brasil, num segundo momento as experiências de algumas equipes de saúde da 

família frente a situação de violência, passando pelas oportunidades de ação nos serviços de 

saúde e no último tópico a caracterização da Estratégia Saúde da Família na AP 5.1,  no 

município do Rio de Janeiro.  

Na seção de Métodos estão descritos os procedimentos a serem realizados em cada 

uma das etapas da pesquisa. Os principais resultados e a discussão dos mesmos se encontra na 



 

seção seguinte. Por fim, apresentam-se algumas considerações finais e as referências 

utilizadas na revisão teórica e demais seções do documento.  

 

 

 

 

 

 



 

2. Introdução  

Violência Familiar Contra a Criança e o Adolescente  

2.1. Definições  

A violência de um modo geral é, definida pela OMS como: 
O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 
grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação (KRUG et al, 2002, p. 5).   

 
No RMVS, a caracterização da violência está baseada na autoria do ato, sendo 

dividida em três categorias: violência dirigida a si mesmo (auto-inflingida) – abordando os 

comportamentos suicidas e auto abuso, como as mutilações; a violência interpessoal – que 

pode ser subdividida em violência da família e de parceiros íntimos, porém, não 

exclusivamente, dentro de casa; violência comunitária, existente entre pessoas com laços de 

consaguinidade ou não, conhecida da vítima ou não, e geralmente fora de casa; e violência 

coletiva – podendo ser social (atos terroristas), política (guerras e violências de Estado) e 

econômica (ataques de grupos maiores interrompendo atividade econômica ou serviços 

essenciais).  

No Brasil, acrescenta-se também a violência estrutural na classificação: 
 Essa categoria se refere aos processos sociais, políticos e econômicos que 
reproduzem e cronificam a fome, a miséria e as desigualdades sociais, de gênero, de 
etnia e mantêm o domínio adultocêntrico sobre crianças e adolescentes. Difícil de 
ser quantificada, aparentemente, sem sujeitos, a violência estrutural se perpetua nos 
processos históricos, se repete e se naturaliza na cultura e é responsável por 
privilégios e formas de dominação (BRASIL, 2005, p. 24). 

Em relação a definição do termo violência, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), se 

refere a violência intrafamiliar a que não ocorre somente no interior dos lares, mas nas 

relações em que é construída e efetuada, prejudicando o bem-estar, a integridade física, 

psicológica, de outro componente da família. Pode ser perpetrada por um membro da família, 

mesmo que não tenha laços de consaguinidade, assim como na violência doméstica. A 

diferença entre ambas está no lugar de ocorrência, a violência doméstica restringe-se ao 

domicílio. 

Deslandes (2000), cita que a violência doméstica contra criança e adolescente é o 

efeito da dificuldade de se conviver com as diferenças, onde o agressor ocupa uma condição 

de superioridade física, social, psíquica e/ou hierárquica, ou seja, uma relação de poder. 

Na natureza dos atos violentos (BRASIL, 2002), a violência contra a criança e 

adolescente pode se manifestar de diferentes formas: 



 

- Violência física – estabelecida numa relação de poder entre as pessoas, de forma 

intencional ou não, através da força física ou de algum tipo de arma que pode ou não causar 

algum tipo de lesão. Pode ser considerado também nesta classificação o castigo repetido, não 

severo, além de tapas, empurrões, chutes, mordidas, entre outros. 

- Violência sexual – uso do poder e força física, coerção ou intimidação psicológica, 

que obriga ao ato sexual ou exposição em interações sexuais, incluindo carícias não desejadas, 

uso de linguagem erotizada em situações impróprias, produção de fotos pornográficas, etc. 

- Violência psicológica – ação ou omissão que causa dano à auto estima, ao 

desenvolvimento da pessoa, incluindo insultos constantes, chantagem, humilhação, ameaças, 

etc. 

- Negligência ou abandono – referente as omissões dos pais ou outros responsáveis, 

incluindo-se também as instituições, no provimento das necessidades básicas de crianças 

(falta de atendimento aos cuidados com a saúde, descuido com a higiene, não dar condições 

para o comparecimento regular à escola, entre outras). 

Destacamos ainda, a síndrome de maus tratos de Munchausen por procuração – na 

qual a criança é trazida para atendimento médico, mas os sintomas e sinais são inventados ou 

provocados por seus responsáveis, gerando uma patologia relacional, inclusive com exigência 

de solicitação de exames e uso de medicamentos (BRASIL, 2002). 

 

2.2. Magnitude no Mundo, Brasil e Rio de Janeiro 

Segundo o RMSV (2002), ocorreram cerca de 199 mil homicídios juvenis (9,2 para 

cada 100 mil habitantes) em todo o mundo, em 2000. Os maiores níveis observado foram nos 

países da África 17,6 para 100 mil hab. e América Latina 36,4 para 100 mil hab. (KRUG, et 

al, 2002).   

Na faixa etária menor de 15 anos, a estimativa no mesmo ano foi de 57 mil mortes por 

homicídios, correspondendo a uma maior estimativa no grupo de 0 a 4 anos, o dobro do risco, 

em relação ao grupo de 5 a 11 anos. No primeiro, o risco de abuso fatal é maior nos países da 

África, 17,9 para cada 100 mil meninos e 12,7 para cada 100 mil meninas.  

A nível global, as estatísticas referem-se aos dados relacionados à mortalidade e 

atestados de óbitos, cujas informações carecem de investigação e classificação correta da 

causa morte. É um consenso de que os casos tem uma expressão maior do que as evidências 



 

demonstram, os estudos internacionais apontam que para cada morte de jovem por homicídio, 

há 20 a 40 casos de violência não fatal em tratamento hospitalar (KRUG et al, 2002).  

Os reflexos desse aumento atinge indiscriminadamente o indivíduo:  
O impacto das causas externas (violências e acidentes) na qualidade de vida e nas 
condições de saúde da população representa um grande problema a ser enfrentado 
em todo o mundo, podendo ser apreendido sob diversos enfoques e processos. 
Atinge um número muito maior de pessoas do que aquelas que se encontram 
diretamente envolvidas, e seus efeitos ultrapassam o sofrimento individual e 
coletivo, incidindo na cultura e no modo de viver das pessoas Brasil, (2009, p.15): 

 
De acordo com os dados do SIM, no Brasil, em 2005, na faixa etária de 15 a 19 anos a 

taxa de mortalidade por homicídio correspondia a 39 por 100 mil habitantes, sendo o sexo 

masculino também o mais acometido. Entre o grupo de 15 a 29 anos representava mais de 

50% das mortes por causas externas (MORAES in FILHO & BARRETO, NO PRELO).  

Mas, em relação ao conhecimento da magnitude dos casos não fatais de violência à 

criança é difícil dimensionar, pois muitos países não dispõe de um sistema legal ou social com 

dados referentes ao abuso infantil e negligência. Ainda assim, para a informação destes casos 

em alguns países são utilizados os relatórios de casos e pesquisas baseadas na população, que 

divergem em sua interpretação e não dimensionam a real extensão do problema, além de 

acrescentar pouco conhecimento  frente a identificação dos riscos e possibilidades de 

enfrentamento da violência familiar diante das diversas culturas. (KRUG et al, 2002).  

No Brasil, o sistema de Vigilância de Violências e Acidentes em Serviços Sentinelas 

(VIVA), implantado em 2006, permitiu uma análise das violências e acidentes, a partir de 

registros oficiais coletados nos municípios selecionados.  

O relatório mostrou um total de 4.854 atendimentos de emergência por violência, o 

equivalente as agressões (87%); as tentativas de suicídio (8,7%) e aos maus tratos (4,3%).  

Isto demonstra a importância dos serviços primários em reconhecer os riscos, para agir 

precocemente, pois a grande maioria dos casos são visíveis quando se tornam lesões graves ou 

fatais. (BRASIL, 2009).  

Há ainda que se considerar o limiar entre acidente e maus tratos e a dificuldade ao 

atender um caso de acidente perceber na sutileza do ato situações concretas que caracterizem 

a violência familiar. (BRASIL, 2005). Neste tipo de violência é difícil estimar a frequência 

com que ocorre (STRAUS & GELLES, 1995).  

Um estudo das notificações entre 2000 a 2002 no MRJ, reunidas pela secretaria 

estadual, confirmou a importância de se conhecer os casos de violência familiar, trazendo à 

luz da interpretação dos dados que a maioria dos casos ocorreram por negligência e abandono, 



 

seguidos pela agressão física, pelo abuso sexual e o psicológico, tendo a mãe como principal 

agressora, exceto nos casos de abuso sexual, cujo autor em sua maioria ou é desconhecido, 

33,7%, ou é o pai 22,9% (BRASIL, 2005). 

Segundo a faixa etária e sexo, o grupo mais exposto foi de 0 a 9 anos e feminino, mas, 

especificamente no grupo menor de 1 ano, foi o masculino (OLIVEIRA, 2004 apud BRASIL, 

2005).  Alguns estudos apontam para o sexo masculino como o maior alvo das práticas 

abusivas (GELLES, 1979 apud DESLANDES, 1994), e nos estudos nacionais e 

internacionais a faixa etária de maior risco está nos grupos de 0 a 6 anos e de 6 a 9 anos  

(DESLANDES, 1994). 

 

2.3. Consequências na saúde de crianças e adolescentes  

Como apontado anteriormente, a violência familiar é um fenômeno multifacetado, que 

precisa ser enfrentado por todos, pois atinge em potencial às crianças e adolescentes no 

âmbito dos lares e muitas vezes é cometida por quem deveria protegê-las.  

Os abusos e/ou maus tratos se apresentam de diversas formas, sendo de difícil 

identificação, pois um sintoma ou sinal isolado não permite afirmar sua existência.  Diante 

dos casos sutis, um olhar pouco sensibilizado do profissional ou a carência de serviços de 

saúde para encaminhamentos dos casos, permite a continuação sucessiva de atos violentos, 

culminando nos casos extremos de violência física, psicológica, sexual e/ou negligência. 

Além de efeitos na integridade física, a violência cometida contra crianças e 

adolescentes deixa danos psicológicos que afetam o crescimento e desenvolvimento, podendo 

estar relacionados com achados clínicos de desnutrição, obesidade, isolamento social, queixas 

de baixo rendimento escolar, dentre outros (BRASIL, 2001).  

Antes, apenas se considerava deletérias à saúde, o trauma dos abusos físicos, mas as 

sequelas podem ocorrer nas diferentes etapas do crescimento e desenvolvimento da criança, 

podendo se manifestar até a idade adulta. (MORAES IN FILHO & BARRETO, NO PRELO). 

O impacto destas, se manifesta em curto, médio ou a longo prazo, onde é especialmente difícil 

caracterizar. 
A intensidade das consequências na saúde infantil está relacionada à: 

[...] conjunção de vários fatores, tais como o desenvolvimento psicológico e a 
capacidade intelectual da criança; o vínculo afetivo entre o agressor e a vítima; a 
representação do abuso para a criança e a duração do mesmo; a natureza da 
agressão; ou ainda, as medidas em curso para a prevenção de abusos futuros 
(REICHENHEIM; HASSELMAN; MORAES, 1999, p. 112). 



 

Estes autores ainda colocam de forma didática, as várias consequências conforme a 

natureza do ato, as lesões traumáticas/agravos físicos podem trazer implicações imediatas, 

facilmente identificadas pela sua visibilidade, como as queimaduras, escoriações, mas 

também podem ser leves e passar despercebidos.  

Já nos casos de abusos sexuais, onde normalmente o perpetrador também é conhecido 

da vítima e tendo seu ato praticado repetidas vezes, a maioria das situações tem sua 

ocorrência sem qualquer sinal físico. Poucos casos apresentam indícios, sinais visíveis de 

hematoma no local e laceração de períneo.  

Ainda acrescentam  que, nos acidentes domésticos, como envenenamentos, quedas, 

queimaduras graves ocorrendo em populações socialmente menos favorecidas, nem sempre é 

fácil identificar as consequências das situações de negligência, na medida em que a 

negligência familiar muito se confunde com a negligência do próprio Estado em suprir as 

necessidades básicas da família. Muitas vezes, o problema se manifesta com a repetição.  

As consequências da violência na saúde de crianças e adolescentes são percebidas nos 

mais variados atendimentos multiprofissionais, como: atrasos nos cartões  de vacina, descuido 

com a saúde bucal, não adesão ao tratamento médico proposto, dificuldade no ganho de peso 

ou mesmo desnutrição.   

Nas consequências emocionais/agravos afetivos, os autores acima apontam para a 

difícil identificação por sua ocorrência em  médio e longo prazo. Distúrbios gastrointestinais 

crônicos e remitentes, dor abdominal inespecífica, ansiedade, depressão, insônia, déficit de 

atenção são também alguns dos possíveis problemas. Importante ressaltar que quando esta 

criança é testemunha da violência entre os pais, parece implicar numa ocorrência significativa 

de distúrbios emocionais mais do que quando ela é a própria vítima (FREIDRICH & 

EINBENDER, 1985; KAZDIN et al, 1983 apud REICHENHEIM; HASSELMAN; 

MORAES, 1999). 

 

2.4. Política de enfrentamento no Brasil 

3.4.1.Um breve histórico sobre as políticas e planos de ação para o 

enfrentamento do problema no Brasil 

De acordo com Concha-Eastman e Malo (2006, p. 1181): “Além do impacto na saúde 

física, psicológica ou sexual de suas vítimas, a violência social e interpessoal tem efeitos 

sociais e afeta o desenvolvimento”.  Os autores ainda colocam que a violência além de 



 

produzir altas taxas de morbimortalidade, exige grandes investimentos em recurso financeiros 

para assistência médica e hospitalar, atinge não somente a vítima, mas também toda a sua 

família, com prejuízos a médio e longo prazo, prejudica o desenvolvimento social e 

econômico de uma comunidade e de um país. 

Diante deste cenário, parece consenso que existe a necessidade de políticas públicas 

que integrem o atendimento às vítimas, a capacitação técnica de profissionais e articulação 

intersetorial, não só de outras esferas institucionais, mas entre os próprios setores da saúde, 

para que haja condições de enfrentar este problema.  

A citação a seguir, nos traz à reflexão para a necessidade de organização da prática dos 

profissionais de saúde:  
É bem verdade que em sua origem e suas manifestações, a violência é um fenômeno 
sócio-histórico e acompanha toda a experiência da humanidade. Portanto, ela não é, 
em si, uma questão de saúde pública. Transforma-se em problema para a área porque 
afeta a saúde individual e coletiva e exige, para sua prevenção e enfrentamento, 
formulação de políticas específicas e organização de práticas e de serviços 
peculiares ao setor. (MINAYO, 2007, p.1260). 

A seguir (Figura 1), há a demonstração dos principais marcos históricos relacionados 

ao surgimento de políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes em 

situação de violência: 

Figura 1: Histórico das Políticas Públicas de enfrentamento da violência contra crianças 
e adolescentes no Brasil, período de 1990 a 2011. 
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Segundo Minayo (2007), no Brasil, somente na década de 80, a partir de discussões 

políticas e sociais, ganha força, em caráter progressivo, a inclusão do tema violência no 

campo da saúde, porém ainda de forma fragmentada, sob o olhar dos profissionais da saúde 

envolvidos ou não na assistência.  



 

Ainda segundo a autora, o comprometimento de profissionais com a saúde e com o 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes foi importante para o movimento de 

proteção à infância, o que propagou a criação do ECA e publicação da lei em 1990. 

O ECA, em seu artigo 13, já determinava que todo caso suspeito ou confirmado de 

violência contra crianças e adolescentes fosse de notificação obrigatória, porém, isto somente 

ganhou reforços com a Portaria 1.968/GM de 25 de outubro de 2001, ao tornar obrigatória a 

notificação pelos profissionais de saúde e comunicação ao CT das situações de suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes, atendidos nas Unidades do SUS. 

(BRASIL, 2002). A partir de 2004, a análise das notificações passa a integrar a área técnica da 

Vigilância em Saúde do MS. 

O MS, em articulação com as Secretarias Estaduais e Municipais, tem apoiado, 

promovido e financiado ações voltadas para a prevenção da violência e acidentes e promover 

a cultura da paz em todo o território nacional. Além de buscar mobilizar outros Ministérios, 

instituições acadêmicas e organizações não-governamentais. A fim de dar sustentabilidade a 

estas ações, em 2001 foi publicada no Brasil,  a Política de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violência, através da Portaria MS/GM n.º 737/01. (BRASIL, 2002). Esta Política 

tem princípios e diretrizes que visam à estruturação e o reforço de ações intersetoriais de 

prevenção e assistência às vítimas de causas externas, respeitando a cultura local, de forma a 

contribuir para a qualidade de vida da população, com a promoção de hábitos e 

comportamentos seguros e saudáveis. 

A Política Nacional diferencia os termos violência e acidentes, deixando ao primeiro 

uma definição que engloba um conjunto de agravos à saúde, que pode ou não levar ao óbito, 

incluindo-se as causas acidentais – devidas ao trânsito, trabalho, quedas, envenenamentos, 

afogamentos e outros tipos de acidentes – e as causas intencionais como agressões e lesões 

autoprovocadas. Estas causas constam juntas no capítulo de causas externas da Classificação 

Internacional de Doenças e Agravos (CID). (MINAYO, 2007). 

Em 2002, a união dos poderes legislativo, judiciário e executivo resultou no Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, da Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos do Ministério da Justiça. O documento se constituiu em diretriz nacional de 

referência para as políticas públicas nos níveis federal, estadual e municipal. (BRASIL, 2002). 

O Plano, deliberado pelo CONANDA, tem como princípio, reafirmar a proteção 

integral, com base no ECA. Nos eixos estratégicos estão: fortalecer a articulação e 

mobilização entre os setores nacionais, regionais e locais, garantir também à família, o 

atendimento especializado e em rede; instituir ações preventivas; promover o protagonismo 



 

juvenil, como sujeito ativo em defesa de seus direitos; além do diagnóstico situacional da 

violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. (DESLANDES; MENDES, 2011). 

Outro marco importante foi a promulgação da Portaria GM/MS nº 936, de 18/05/2004 

– que Dispõe sobre a estruturação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção 

da Saúde e a Implantação e Implementação de Núcleos de Prevenção à Violência em Estados 

e Municípios. (BRASIL, 2004). Os núcleos financiados pelo MS são formados por 

instituições municipais, estaduais, acadêmicas e ONGs encarregadas na articulação e 

coordenação de ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde e cultura de paz no 

âmbito local. (BRASIL, 2009).  

A construção deste plano de ação se deu a partir de um diagnóstico e ranking dos 

municípios com mais de 100 mil habitantes, onde a situação de violência (configurada por 

taxas de mortalidade por homicídios, acidentes de trânsito e suicídio) fosse mais dramática, 

(MINAYO, 2007). 

Em 2005, no I Seminário Nacional de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

(DANT) e Promoção da Saúde, foi aprovada a Agenda de Vigilância, Prevenção e Controle 

dos Acidentes e Violências, pelos técnicos do MS, representantes das secretarias de Estado e 

Municípios e instituições de ensino e pesquisa. 

 A Agenda definiu quatro eixos principais de atuação para os períodos 2005-2006 e 

2007-2008: artigo: I – Implantação da Vigilância e do Sistema de Informação de Acidentes e 

Violências em serviços sentinelas nos municípios selecionados a partir de critérios 

específicos; II – Gestão, apoio e suporte técnico aos municípios na implantação do núcleo de 

prevenção da violência; III – Intervenção, mediante articulação intersetorial (Segurança, 

Justiça, Conselho Tutelar, Promotoria, Direitos Humanos, etc.); e IV – Avaliação e apoio à 

pesquisa. 

Em 2006, a Política Nacional de Promoção da Saúde (GM/MS nº 687, de 30/03/06), 

apoia ações efetivas para a prevenção de acidentes e violências, para o estímulo a cultura de 

paz, a partir da atuação sobre os fatores de proteção e de risco e sobre os determinantes 

sociais e econômicos, recomendando a promoção de ambientes saudáveis e seguros, por parte 

da população, com adoção de estratégias intra e intersetoriais, interinstitucionais, 

interdisciplinares (BRASIL, 2006 e 2009). 

Ainda em 2006, a implantação do sistema de vigilância – VIVA, permitiu a 

notificação da violência doméstica, sexual e outras violências interpessoais e auto provocadas 

(Componente I), como também a notificação dos acidentes (Componente II) - Portaria 



 

GM/MS nº 1.356/2006, em unidades de referências, através de repasses financeiros aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2006 e 2009).  

No componente I, considerado VIVA Contínuo, inicialmente foram definidas unidades 

de referência1 pelas Secretarias Municipais  e Estaduais de Saúde, para o preenchimento da 

ficha de notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências 

Interpessoais. Estas unidades passaram a constar em um banco de informações utilizando-se o 

software Epi-info. 

O componente II  é destinado aos serviços de urgência e emergência, para que se tenha 

o conhecimento dos atendimentos por violências e acidentes através de um estudo do tipo 

corte transversal, com preenchimento de ficha específica denominada “Vigilância de 

Violências e Acidentes em Serviços Sentinelas de Urgência e Emergência - Viva Inquérito”. 

O inquérito tem periodicidade anual e envolve os atendimentos ocorridos no período de 30 

dias corridos. 

A intenção é melhorar o sistema de informação dos casos de violência, em relação às 

informações sobre sua magnitude, natureza e perfil da vítima e agressor, uma vez que:  
No Brasil, o monitoramento das violências para fins de vigilância epidemiológica é 
realizado por meio da análise dos dados da declaração de óbito e da autorização de 
internação em hospitais públicos, fornecidos, respectivamente, pelo Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações Hospitalares do 
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), ambos gerenciados pelo Ministério da Saúde, 
constituindo importante ferramenta para o conhecimento da carga das violências no 
país. Considerando as limitações do SIM e SIH/SUS em descrever as caracterísicas 
apenas dos casos violentos cujo desfecho tenha sido o óbito ou a internação, 
respectivamente, o Ministério da Saúde implantou, em 2006, o Sistema de 
Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) (BRASIL, 2009, p. 13). 

 

A partir de janeiro de 2009, o componente de vigilância contínua do VIVA foi 

incorporado ao SINAN, devido a necessidade de padronizar a  coleta de dados a nível 

nacional, e não somente em serviços sentinelas, tornando possível as informações dos casos 

de violência à criança, adolescentes, mulheres e idosos e a integração com a rede de atenção e 

proteção social às vítimas da violência.  

Apesar do sistema ter sido validado no período de outubro a dezembro de 2008 por 

alguns municípios integrantes do VIVA, a implantação a nível nacional está acontecendo de 

forma gradativa, conforme pactuação com as secretarias estaduais e municipais (BRASIL, 

                                                

 
1 As unidades consideradas foram centros de referência para violências, centros de referência para DST/AIDS, ambulatórios 
especializados, maternidades, etc., com início a partir de 01/08/2006 (MS/2009). 



 

2010). A implantação da ficha de notificação de violência sexual, doméstica ou outras 

violências já é citada, na Agenda de DANT. 

No início de 2011, foi publicada nova Portaria no Diário Oficial da União tornando a 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências de notificação universal, por toda a rede de 

saúde, pública e privada, e não apenas por unidades sentinelas, como previa anteriormente a 

Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de 2010. Estes agravos que comprometem a saúde do 

indivíduo passam a fazer parte do anexo 1 da lista de notificação compulsória do SINAN 

(Portaria 104, 25/01/2011 – DOU). 

Como visto acima, de um modo geral, em termos do aparato legal para o 

monitoramento e redução das situações de violência contra crianças e adolescentes, 

importantes avanços ocorreram desde a promulgação do ECA. Entretanto, muito ainda há de 

ser feito com relação à implantação, acompanhamento e avaliação das diferentes ações 

previstas nas várias portarias e planos de ação. Os poucos estudos sobre o tema retratam que a 

realidade brasileira é bastante heterogênea e insipiente nos vários municípios brasileiros.  

 

3.4.2 A proposta de ação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 

do Rio de Janeiro visando implantar a ficha de notificação das violências 
O processo de implantação da Ficha de Notificação/Investigação Individual de 

Violência Doméstica, Sexual e outras Violências no MRJ, teve início em Abril de 2009, após 

reuniões com representantes da SMSDC e membros da área técnica de Vigilância de 

Acidentes e Violência do Ministério da Saúde.  

Apesar da notificação compulsória pelos serviços de saúde de qualquer suspeita ou 

confirmação de violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos já estar prevista nas 

Leis de nº 8.069/1990 (ECA), nº 10.778/2003 (Notificação de Violência contra Mulher) e nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), esta Portaria padroniza a notificação e o registro que passam 

a fazer parte do SINAN. 

A importância deste instrumento de notificação vai além da obtenção de dados 

epidemiológicos, na medida em que permite a garantia de direitos, de preservação da saúde e 

da vida, através da articulação e integração com a rede de proteção e de atenção integral, 

seguindo a linha do cuidado em saúde. (BRASIL, 2010). 

Visando nortear as políticas municipais de enfrentamento da violência contra crianças 

e adolescentes, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) já havia criado em 

2009 um grupo de profissionais de referência que compõem o Núcleo Municipal de Promoção 



 

da Solidariedade e Prevenção da Violência e está representado pelos órgãos da SMSDC assim 

denominados: Superintendência de Promoção da Saúde (SPS); Superintendência de 

Vigilância em Saúde (SVS) e Superintendência de Atenção Primária (SAP). Este Núcleo 

também é articulado com as Gerências dos Programas de Saúde da Criança, Saúde da Mulher, 

Saúde do Idoso, Saúde do Adolescente e Coordenação de Saúde da Família, a fim de ampliar 

o uso do instrumento de notificação nos vários ciclos de vida (crianças, adolescentes, 

mulheres e idosos). 

Após o Seminário Municipal de Prevenção da Violência ocorrido em novembro de 

2009, organizado pela SMSDC, com abertura e abordagem histórica do Projeto VIVA no 

Brasil e Rio de Janeiro por técnicos do Ministério da Saúde, houve a indicação de maneira 

sistematizada de profissionais para compor o Grupo Articulador Regional de Promoção da 

Solidariedade e Prevenção das Violências na CAP 5.1 

Assim, em abril/maio de 2010, o Núcleo Municipal constituiu em cada CAP, uma 

equipe de trabalho, como um dos esforços para ampliar o uso da ficha de notificação e 

impulsionar as ações integradas de vigilância, atenção, promoção, serviço social, saúde 

mental, de modo a apoiar as unidades notificadoras e iniciar a articulação das redes de 

cuidado/proteção/vigilância em cada área. (SMSDC, 2010). 

Ou seja, este Grupo tem a função de caracterizar os casos identificados pelas Unidades 

de Saúde, dispor de informações sobre atendimentos e acompanhamentos realizados pelas 

equipes e promover a articulação intersetorial entre os equipamentos e instituições existentes, 

requerendo apoio às áreas técnicas que integram o Núcleo Municipal, quando necessário. 

O fortalecimento dos Grupos Articuladores Regionais é um dos objetivos do plano 

municipal na prevenção da violência, além de subsidiar a informação, avaliação e abordagem 

sensível e acolhedora no atendimento e acompanhamento dos casos existentes. Neste 

contexto,  considerou-se, a necessidade da formação deste grupo, com a participação de 

profissionais dos setores como a Divisão de Vigilância em Saúde e Divisão de Atenção e 

Promoção da Saúde e profissionais do Serviço Social, todos da própria CAP, com reuniões 

periódicas em cada AP e na Secretaria Municipal de Saúde. 

Cabe às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), a 

identificação das situações de violência, a notificação, o atendimento e acompanhamento dos 

casos, preferencialmente, por uma equipe multiprofissional, com avaliação e 

encaminhamento, se necessário a outras unidades de saúde ou outros serviços. No 

prontuário/boletim de atendimento deve ser anexada a cópia da ficha de notificação do 

SINAN.  



 

Quando tratar-se de criança e adolescente, menores de 18 anos, a unidade deverá 

comunicar ao Conselho Tutelar com encaminhamento da cópia da ficha. A ficha original 

deverá ser encaminhada ao Grupo Articulador da CAP, que por sua vez, envia a ficha do 

SINAN ao Núcleo Municipal através da SVS, tornando possível o conhecimento à Gerência 

de Informação Epidemiológica da própria SMSDC para a codificação pela Classificação 

Internacional de Doenças, 10ª revisão - CID10, digitação e confecção de relatórios para as 

áreas técnicas e grupos articuladores regionais, conforme observamos, a seguir, no fluxo das 

notificações (Figura 2). 

Figura 2: Resumo do Fluxo da Atenção aos Casos Suspeitos ou Confirmados de 
Violência. 

 
Fonte: SMSDC/SUBPAV/SAP/Gerência do Programa de Saúde da Criança, 2011. 

 

A ficha de Notificação/Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual e 

outras Violências (anexo A) caracteriza-se pela descrição da tipologia da violência, a natureza 

da lesão e parte do corpo atingida e pelo encerramento do caso, no momento da notificação, 

devendo constar caso confirmado, se houver evidência de lesão; descartado, se não houver 

lesão ou sinais de violência; provável, quando apresenta indícios, suspeição; inconclusivo, 

caso não seja possível a classificação.  

Vale ressaltar que antes da implantação da ficha única, a notificação da violência 

contra crianças e adolescentes era registrada em ficha específica para esta faixa etária, 

conforme Resolução nº 1.354 da Secretaria Estadual de Saúde em 1999 e denominada Ficha 



 

de Abuso Sexual e Maus Tratos de Crianças e Adolescentes (Anexo B). A partir de então, 

tornava-se compulsória a notificação de maus tratos a crianças e adolescentes, até 18 anos 

incompletos e portadores de deficiência.  

O fluxo desta ficha de notificação deveria incluir as secretarias de saúde locais e cópia 

anexada no prontuário de atendimento. O instrumento da SES com adaptações foi utilizado 

pelo MS em todo o território nacional a partir da promulgação da Portaria 1.968 MS/GM de 

outubro/2001, que trata da notificação pelos profissionais de saúde nas unidades que integram 

ou participam do SUS que deverão notificar aos Conselhos Tutelares todo caso suspeito ou 

confirmado (MOURA, 2005). 

Outra iniciativa recente do Município do Rio de Janeiro que visa a redução das 

situações de violência contra crianças e adolescentes, foi a publicação da cartilha, através da 

Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais da SMSDC, para estimular as Unidades de 

Saúde a obterem o título de “Unidades de Saúde Parceiras dos Pais”, cada uma deverá 

construir uma prática assistencial, a partir de discussões pautadas na temática “10 passos para 

ampliar a participação do pai nas políticas públicas”. Isto possibilitará homens e mulheres 

compartilharem com segurança e responsabilidade o cuidado com os filhos, num espaço que 

pode contribuir para relações mais carinhosas e principalmente na figura paterna, mais 

participativa (BRANCO et al, 2009). 

Esta iniciativa encontra respaldo na legislação municipal – Decreto nº 24.083, 

2/4/2004, que institui o Mês de Valorização da Paternidade, em agosto, para que as unidades 

de saúde, escolas e outros equipamentos municipais, cujas ações estejam voltadas para as 

crianças, adolescentes e suas famílias priorizem atividades para o tema da paternidadade e do 

envolvimento dos homens no cuidado com crianças e adolescentes.  

 

 3.4.3.Redes de Proteção à criança e adolescentes em situação de Violência 
De acordo com Ferreira (2009), a Rede de Proteção aos Direitos da Criança e do 

Adolescente surgiu como forma de garantir atenção integral, já  estabelecidos no ECA, em 

1990. Tal rede se baseia na integração entre família, escola, unidades de saúde, projetos de 

cultura, esporte e lazer, serviços de assistência social, ministério público, poder judiciário, 

legislativo, segurança pública e sociedade civil para a atenção às crianças e adolescentes na 

iminência de ameaça de seus Direitos. (FERREIRA, 2009). 

As instituições que compõem a rede de proteção à criança e adolescente podem assim 

ser relacionadas, (FERREIRA, 2009): 



 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e adolescente 

(CMDCA)  

É um órgão paritário, deliberador, previsto no ECA, que tem em sua composição 

membros da sociedade civil e do Poder Executivo Municipal. Tem função de formular e 

controlar as políticas públicas voltadas para o atendimento à criança e ao adolescente, manter 

o registro das entidades que atuam com crianças e adolescentes e de seus programas e 

projetos. 

Destacamos nas competências deste conselho (artigo 3º , incisos III e IX), o 

acompanhamento e monitoração da atuação e funcionamento dos Conselhos Tutelares; o 

registro das doações recebidas de instituições nacionais e internacionais no Fundo Municipal 

para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e acompanhamento da aplicação 

dos recursos delas derivados. (FERREIRA, 2009). 

A composição dos Conselhos deve se dar de forma colegiada e paritária (artigo 4º, 

inciso  I), existindo dez representantes de entidades não-governamentais e seus respectivos 

suplentes, desde de que tenham sido legalizadas e que tenham atuação no município há pelo 

menos dois anos e um ano respectivamente. 

Para os dez representantes de órgãos do Poder Público, e seus respectivos suplentes 

são priorizados aqueles órgãos ou secretarias responsáveis pela execução de políticas básicas 

no município (artigo 4º, inciso II). 

O mandato dos Conselheiros das entidades eleitas é de 02 anos, permitindo-se uma 

única recondução, desde que observada a paridade. Ressalta-se que os membros do Conselho 

não devem fazer jus a qualquer tipo de remuneração pelas atividades exercidas, sendo tal 

atividade considerada como serviço público relevante (Artigo 5º e 6º). 

Os Conselheiros de Direitos tem em sua metade da composição, os indicados pelo 

Prefeito, Governador ou Presidente da República (correspondente a cada nível de atuação) e 

compartilham do poder de aprovar os programas de atendimento à infância em conjunto com 

os gestores públicos (FERREIRA, 2009).  

Aos conselheiros, cabe ainda, a autonomia para acionar Conselhos Tutelares, as 

Delegacias de Proteção Especial e as instâncias do Poder Judiciário (Ministério Público, 

Defensorias Públicas, Juizados Especiais da Infância e Juventude). (PORTAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2011). 

 

 



 

 Conselho Tutelar (CT) 

O Conselho Tutelar foi instituído em cumprimento à Constituição Federal e ao ECA 

(arts. 131 a 138) e é um órgão público, encarregado de zelar e fazer cumprir os direitos de 

criança e adolescente (CONANDA, 2004). 

A Resolução 75 do CONANDA2, de 22/10/2001, diz: conforme dispõe o art. 132 do 

Estatuto da Criança e do adolescente, é obrigação de todos os municípios, mediante lei e 

independente do número de habitantes, criarem, instalarem e ter em funcionamento, no 

mínimo, um Conselho Tutelar enquanto órgão da administração municipal (art. 2º )   

Cabe ao CT, em caso de conhecimento do não cumprimento dos direitos à criança e 

adolescente, adotar os procedimentos legais cabíveis, e se necessário, aplicar medidas de 

proteção conforme legislação, atuando em nome da sociedade, para que a violação dos 

direitos seja interrompido. 

O CT é ainda um órgão cujo conselheiro é eleito por voto direto, secreto e facultativo 

a todos os cidadãos maiores de dezesseis anos (art. 9º), o mandato é de três anos (art. 10) e as 

decisões do CT somente podem ser revistas por agente do Ministério Público. 

As principais atribuições do CT são executar medidas que visem a garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes em todas as suas dimensões, dentre as quais, averiguar 

faltas injustificadas ou evasão escolar, após esgotados os recursos escolares e elevados níveis 

de repetência; atender e aconselhar pais e responsáveis, podendo aplicar medidas como 

encaminhamento a cursos ou programas de orientação e promoção da família e tratamento 

especializado; assessorar a prefeitura na elaboração de propostas orçamentárias, com a 

finalidade de garantir planos e programas de atendimento integrado nas áreas de saúde, 

educação, cidadania, geração de trabalho e renda a favor da infância e juventude e receber as 

fichas de notificações de casos suspeitos ou confirmados de violência à criança e adolescente. 

(CMDCA). 

 

 O Poder Judiciário 

A Constituição Federal de 1988, estabelece os poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário como autônomos e independentes no interior do Estado. 

                                                

 
2 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão deliberativo e controlador dos direitos fundamentais de 
crianças e adolescentes, elaborou um instrumento norteador da estrutura e funcionamento dos Conselhos Tutelares. 
(Secretaria Especial dos Direitos Humanos/CONANDA, 2004)  



 

 Segundo o Portal do Poder Judiciário (2011), o Estado do Rio de Janeiro, ainda como 

Distrito Federal, foi o primeiro a criar o Juizado de Menores do Brasil e da América Latina, 

em 1923, sendo uma importante base nas discussões e criação do ECA. Em 2005, com a 

alteração do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, 

através da Lei nº 4.504, de 11 de janeiro de 2005, foi definida uma nova nomenclatura para a 

1ª Vara da Infância e da Juventude, denominada Vara da Infância, Juventude e do Idoso, a 

quem compete fiscalizar, orientar e apurar irregularidades em instituições e abrigos para 

idosos, além de garantir medidas de proteção e atendimento à terceira idade, como também é 

responsável por aplicar medidas de proteção à criança e ao adolescente sempre que os direitos 

reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados:  

- por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;  

- por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;  

- em razão de sua conduta.  

 

 Ministério Público 

O Ministério Público volta-se à proteção da infância e da juventude no que concerne 

aos direitos sociais, que visam a igualdade e bem estar social, incluindo a proteção a infância 

em caráter prioritário, sendo referido no artigo 227 da Constituição da República. O ECA, em 

seu art. 201 também apresenta diversas normas de atuação do Ministério Público, frente a 

defesa dos direitos de crianças e adolescentes, mas em seu art. 200, ressalta que as funções 

também serão exercida nos termos da Lei Orgânica  de cada Ministério Público. 

Assim, cabe ao Ministério Público a aplicação das medidas de proteção à criança e 

adolescente já inseridas no ECA, como também o de garantir a execução das políticas pública 

a esta clientela. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em respeito à prioridade conferida 

à proteção de crianças e adolescentes em nossa Carta Magna, conta com dois setores 

especializados, o 4º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e 

Juventude, e a Assessoria de Proteção Integral à Infância e Juventude, órgãos que buscam, no 

âmbito de suas atribuições, auxiliar e apoiar os membros do Ministério Público, de 1º e 2º 

graus, na relevante missão institucional de defesa de direitos da população infanto juvenil, 

além de ser um canal facilitador entre a sociedade e os órgãos de proteção e os órgãos 

ministeriais (MPRJ). 



 

 Segurança Pública 

Considerando o ECA (1990), em seu art. 70, que coloca como “é dever de todos 

prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente”, citamos a 

força policial como integrante desta rede de proteção, conforme observado no discurso a 

seguir: 
A Segurança Pública é composta pelas Polícias Militares e Civis, que têm o dever de 
conhecer e aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, cuidando para que os 
jovens tenham garantido os direitos fundamentais previstos em lei e respeitem os 
deveres básicos da cidadania.(FERREIRA, 2009, p. 40). 

 
No município do Rio de Janeiro, encontramos a Delegacia da Criança e do 

Adolescente Vítima (DCAV), criada em 2004, pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 

cujo alvo é investigar e reprimir crimes contra crianças e adolescentes, nos casos em que o 

autor seja maior de idade. (DCAV-RJ, 2010). Nas situações em que o crime seja praticado por 

menor de idade, o mesmo é encaminhado a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 

ou na ausência desta para uma delegacia comum, respeitando-se em todos os casos a sua 

integridade física e mental, sob pena de responsabilidade. Cabe também a apresentação do 

menor ao representante do Ministério Público, no prazo máximo de 24 horas (ECA, art. 175º). 

 

3.4.4. Outras Instituições integrantes da Rede de Proteção 

Existem algumas intituições preocupadas em ampliar a natureza clínica do cuidado, 

buscando a intersetorialidade com outras já presentes na vida das crianças e adolescentes, 

como: escola, igreja, órgãos da justiça e da infância e adolescência, conselho tutelar, dentre 

outros, são os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Centro de Atenção Psicossocial 

Infanto-Juvenil (CAPSI). (BRASIL, 2005). O objetivo dessas instituições é oferecer 

atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários. (BRASIL, PORTAL DA SAÚDE, 2011). 

O CAPS e o CAPSI fazem parte da rede de saúde mental e integram a estratégia de 

desospitalização com uma atenção psicossocial e ações na atenção primária aos pacientes com 

transtornos mentais. Em virtude deste propósito, pretende-se evitar internações e proporcionar 

a inclusão social, como também funcionar como serviços estratégicos na organização da porta 

de entrada para os pacientes. (BRASIL, PORTAL DA SAÚDE, 2011). 



 

Na área da Assistência Social citamos o CRAS, com profissionais desenvolvendo 

papéis estratégicos na identificação do não cumprimento dos direitos de crianças e 

adolescentes e que integra também a porta de entrada para os programa sociais da Prefeitura 

do Rio de Janeiro. É responsável por organizar e coordenar a rede de serviços sócio-

assistenciais locais e principalmente atuar como núcleo de articulação da rede social ao 

atender a política de Vigilância da Exclusão Social.  

Outro equipamento do serviço social, que também segue as normas do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) e destinado ao atendimento à população é o Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), unidade que funciona como pólo 

de referência das ações de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, com o objetivo 

de fortalecer as ações em benefícios das famílias em situação de vulnerabilidade social.  

O CREAS é organizado pelo Núcleo de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, com o objetivo de oferecer atendimento psicossocial individual ou em 

grupo a crianças, adolescentes e as famílias que estão ou estiveram em situação de abuso e/ou 

exploração sexual.  

A responsabilidade dos CRAS e CREAS é da Coordenadoria de Assistência Social 

(CAS), a qual corresponde à CAP como coordenação e atua como núcleo de articulação da 

rede social em cumprimento a política de Vigilância da Exclusão Social, da Política Nacional 

de Assistência Social. A CAS também funciona como porta de entrada para atendimento 

prestado pela SMAS e está distribuída nas 10 APs do Rio de Janeiro. Cabe a cada CAS 

participar do planejamento de programas e projetos a serem realizados em cada área de 

abrangência; implementar a política regional de assistência; realizar pesquisas, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de todas as ações de desenvolvimento social e estabelecer 

uma articulação entre outros equipamentos públicos como Subprefeituras, Ministério Público, 

Defensoria e Promotoria Pública. (SMAS, 2011). 

No setor de saúde percebemos também na ESF, principalmente na abordagem às mães 

e crianças, no enfoque da família e no atendimento integral e continuado, o encontro frente as 

perspectivas sugeridas pelas instâncias governamentais e sociedade civil organizada, para o 

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. As equipes de saúde da família, 

enquanto integrantes do primeiro nível de atenção à saúde e com estrutura para cumprir o 

princípio da integralidade da assistência, podem se constituir em um importante reforço para a 

rede de proteção à criança e adolescente, especialmente no que concerne às ações de 

promoção dos bons tratos, prevenção de atos violentos, tratamento e acompanhamento dos 



 

casos detectados, com encaminhamento ao nível de maior complexidade e atuações baseadas 

nas necessidades do território. 

Pensando na integralidade da assistência, citamos a Lei nº 8.080/90 cujo princípio 

remete a um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema. Isto sugere uma trama, onde os serviços de maior complexidade estariam 

interligados, possibilitando uma forma ágil de deslocamento do indivíduo.  

No contexto do atendimento  de um caso de violência, isto permitiria o 

encaminhamento da vítima e/ou família a outros níveis de atendimento, segundo a 

necessidade, perpassando pela linha de cuidado e pela organização dos fluxos assistenciais.  A 

partir do conhecimento do caso na atenção primária, através da UBS e ESF, compete às 

equipes de Saúde da Família inseri-lo na rede de proteção e também acompanhá-lo, 

permanecendo o vínculo e possibilitando a continuidade dos cuidados em saúde (FRANCO, 

2002).  

Contudo, por mais que a equipe, composta por médicos, enfermeiros, equipes de saúde 

bucal e agentes comunitários, esteja em contato muito próximo com as famílias, há ainda 

muitas dificuldades para lidar com a questão da violência nesse âmbito, exigindo-se uma 

formação técnica diferenciada e sensibilizada à este problema de saúde. 

 

3.4.5. Atores e Competências de instituições de proteção à crianças e 

adolescentes na AP 5.1 
Na rotina dos serviços, o desenvolvimento do trabalho de forma a integrar uma rede 

precisa do desenvolvimento de ações conjuntas, afinidades e vontade de participação e 

colaboração por seus integrantes com possibilidades de gerar novas dinâmicas de fluxos.  

Dentre os atores existentes na AP 5.1, citamos: o Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS), nova nomenclatura para Centro Municipal de Assistência Social (CEMASI). 

Esta nova designaçao, desde 2006, definida pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SMAS), atende a determinação da Política Nacional de Assistência Social. 

O Município do Rio de Janeiro apresenta 45 CRAS e a XVII RA (Bangu) e XXII RA 

(Realengo) cujos bairros compõem a AP 5.1,  dispõem de 06 CRAS para a atenção social à 

esta Área de Planejamento, sendo assim designados: CRAS Heloneida Studart; CRAS Maria 

Thereza Freire Moura; CRAS São Bento; CRAS Olímpia Esteves; CRAS Dina Sfat e CRAS 

Oswaldo Antonio Ferreira.  



 

Em relação ao CREAS, a AP 5.1 dispõe de uma instituição denominada CREAS 

Aldaíza Sposati.  

A AP 5.1 dispõe ainda da 6ª  Promotoria de Justiça Regional da Infância e da 

Juventude da Capital (Matéria Não Infracional), Foro Regional do Ministério Público, com 

atribuição exclusiva para atuar junto à 2ª Vara Regional da Infância, da Juventude e do Idoso 

da Comarca da Capital, exceto em matéria referente à proteção do idoso, no território definido 

da XVII e XXXIII RA do MRJ, e na tutela coletiva de direitos transindividuais infanto-

juvenis, de forma concorrente e estrita, na matéria referente à saúde. (MPRJ). 

 A AP apresenta também 01 CT, com  05 conselheiros, 03 assistentes sociais e 01 

psicóloga inseridos na fiscalização do cumprimento aos direitos de criança e adolescente. 

Na distribuição das instituições integrantes da Rede de Proteção, citamos outras duas, 

cujos territórios de atendimento atendem a toda a AP 5.1, o CAPSI Pequeno Hans e o CAPS 

Lima Barreto, o primeiro destina-se ao atendimento de crianças e adolescentes, e também 

realiza o trabalho de acolhimento com os familiares e atendimento domiciliar, quando 

necessário. A instituição também dispõe de profissionais da área de psiquiatria, psicologia, 

assistência social, enfermagem, psicopedagogia. O CAPs Lima Barreto destina-se ao 

atendimento de adultos. 

Existem na AP 5.1 outras instituições (26), segundo o Catálogo de Recursos 

disponível na CAP e a pesquisa do Instituto Noos (2009). Estas instituições realizam 

atividades psicopedagógicas a crianças e adolescentes e também atendimento individual por 

profissionais do serviço social, psicologia à família e indivíduos vítimas de maus tratos. 

 



 

3. PSF e a Violência Familiar 

3.1. História e Premissas – O PSF no Brasil 

A partir da década de 80, alguns movimentos ocorreram para a mudança e organização 

de um modelo de saúde, com vistas a um sistema universal.  

Neste contexto, vários municípios das regiões sudeste e sul, em parceria com 

universidades, oganizaram a rede de atenção primária, cujos esforços foram a base para o 

Movimento de Reforma Sanitária e VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986,  

posteriormente em 1998, as diretrizes da Conferência passaram a compor a Constituição e a 

Lei Orgânica de Saúde, nº 8.080 de 1990 (MOROSINI, 2007). 

Rodrigues; Santos (2009), ressaltam ainda que os profissionais de saúde, professores e 

pesquisadores universitários no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, contribuíram para 

desencadear o movimento da Reforma Sanitária brasileira ao demonstrarem de forma crítica a 

necesidade de mudança do modelo até então vigente, que caracterizava-se entre outras pela: 
exclusão de grande parte da população em relação ao acesso aos serviços de saúde; 
ênfase numa orientação assistencial e curativa de ações e serviços de saúde; falta de 
coordenação entre ações e serviços desenvolvidos pelos ministérios da Saúde e 
Previdência e Assistência Social, além das secretarias estaduais e municipais de 
saúde; fortalecimento do setor privado na saúde, por meio de uma série de políticas 
públicas (RODRIGUES; SANTOS, p. 84, 2009). 

 

Com um cenário de manifestações e mudança no regime político do país, o SUS foi 

implantado, com o objetivo de garantir  a saúde como um direito de todos e dever do Estado 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, art. 196). 

Ainda configurava neste período, a atenção em ações curativas oferecidas pelos 

hospitais, sendo as atividades preventivas inseridas pelas campanhas sanitárias e programas 

verticais (MOROSINI, 2007).    

Assim, o MS, como primeira iniciativa de reorganização dos serviços de saúde  a 

partir da atenção primária, institui o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), na 

Região Nordeste, em 1991, a fim de conter os altos índices de morbimortalidade materna e 

infantil. Este programa, já dava  seu enfoque familiar,  no caráter preventivo e no 

reconhecimento das potencialidades da comunidade. 

Em 1994, começa a se configurar a necessidade de incorporação de novas tecnologias 

no cuidado, incluindo a necessidade de recursos humanos, inseridos em equipes 

multiprofissionais, compostas por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 

de quatro a seis agentes comunitários. A esta equipe  agregou-se mais tarde, a saúde bucal, 



 

com o cirurgião dentista, auxiliar e técnico de saúde bucal, responsabilizando-se pelo mesmo 

território que duas equipes de saúde da família.  

A implantação do PSF, como mudança do modelo hegemônico e sendo financiado 

pelo MS, foi um incentivo à reorganização do modelo assistencial a nível local. Esta 

responsabilidade pelo primeiro nível de atenção primária permite: 
a reorganização da atenção básica, garantindo a oferta de serviços à população 
brasileira e o fortalecimento dos princípios da universalidade, acessibilidade, 
integralidade e equidade do SUS. Além disso, privilegia outras interfaces do sistema 
em diversos sentidos: por sua vertente municipalista, busca estimular a organização 
dos sistemas locais; pauta-se a partir da aproximação dos serviços com sua própria 
realidade; e envolve os atores sociais destas mesmas realidades. Assim, o controle 
social e a participação popular se fortaleceram à medida que o programa se ampliou 
(BRASIL, 2003, p. 113). 

 
Com a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada na Portaria nº 648/2006, passou 

a constar como Estratégia de Saúde da Família (ESF), configurada desta maneira atualmente, 

tendo como referência para as práticas de saúde, intervir ativa e preventivamente num 

enfoque comunitário, baseada nos princípios da promoção da saúde e a busca pela 

intersetorialidade para implementar as ações planejadas a grupos específicos, conforme 

citação a seguir: 
[...] a equipe é responsável por toda a atenção básica à população, o que inclui uma 
série de ações de controle relacionadas a programas do Ministério da Saúde para 
grupos específicos – como mães e crianças, hipertensos, diabéticos, portadores de 
HIV, de hanseníase, de tuberculose e idosos ((RODRIGUES; SANTOS, p. 104, 
2009).  

 

As equipes também passaram a assumir a responsabilidade sobre um espaço 

delimitado, territórios, com uma população ideal aproximada de 3.000 indivíduos. Através da 

realização de cadastro e mapeamento das áreas de risco social, de saúde, possibilita o 

conhecimento do diagnóstico situacional. 

A criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), em 2008, cujos objetivos 

são ampliar o alvo das ações de atenção básica e apoiar a inserção da ESF na rede de serviços 

é um importante alento aos profissionais. Cabe ao NASF apoiar e atuar em parceria com as 

equipes de saúde da família nas demandas identificadas e implementar ações integradas com 

outros serviços que compõem a rede de saúde, sendo mais um integrante e reforço no 

enfrentamento à violência familiar contra crianças e adolescentes. 

Atualmente, nesta fase de ampliação da atenção primária no MRJ, a AP 5.1, atuando 

na formatação do território na lógica do Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS), 



 

tem a missão de avaliar as necessidades locais e em parceria com a SMSDC, estabelecer os 

locais para a instalação dos NASF. 

Mesmo ainda apresentando várias discussões críticas à sua implantação é notável a 

expansão de sua cobertura nos mais variados municípios do país, nos últimos anos, 

alcançando cerca de 5.309 municípios,  o que corresponde a 59, 1 % da população brasileira 

coberta pela saúde da família em 2007 (DAB). Em pouco mais  de 10 anos, entre 1994 e 

2005, atingiu uma cobertura acima de 40% da população e atualmente com cerca de 31 mil 

equipes de saúde da Família. (RODRIGUES; SANTOS, 2009). 

 

3.2. Experiências e Atuações do PSF diante da Violência Familiar 

É cada vez mais constante a  preocupação com a saúde, não somente pelo enfoque da 

ausência de doença, mas na busca em minimizar o acometimento do indivíduo, o seu 

sofrimento crônico, tornando visível os fatores que colocam a sua saúde em risco. É esse  o 

olhar da Política Nacional de Promoção da Saúde que destaca entre seus objetivos o estímulo 

à adoção de modos de viver não-violentos e o desenvolvimento de uma cultura de paz no 

Brasil. 

Com este espírito, o setor de saúde assume o papel de chamar à participação ativa os 

usuários, os movimentos sociais, gestores, trabalhadores da saúde e outros setores, num 

exercício de cidadania e composição de uma rede de trabalho em conjunto com a sociedade 

civil, para que o planejamento das ações implique numa necessidade do território e decisão 

dos determinantes e condicionantes da saúde (BRASIL, 2006). 

A ESF torna-se uma das principais protagonista das ações do setor de Saúde frente às 

situações de violência no nível local. Tal função é fruto de várias características, dentre as 

quais destacamos: as atividades diárias dos profissionais com possibilidade de agir de forma 

preventiva junto à família, até mesmo antes do nascimento da criança; as situações de 

aproximação com a família que favoreçam o vínculo do profissional de saúde; as orientações 

específicas em consultas de pré natal e grupos de gestantes;  a valorização da figura paterna 

no acompanhamento à mulher grávida e posteriormente no parto e pós parto e na consulta de 

puericultura.  

Estes espaços, além de proporcionarem ações preventivas, podem também permitir a 

identificação precoce de relações de risco ou conflitos que favoreçam o aparecimento de maus 

tratos. O profissional deve ter atenção especial nas situações em que a mãe demonstra 



 

insatisfação com a gravidez, apresenta faltas constantes às consultas de pré natal e famílias 

com vivência de processo de separação judicial ou não 

(SBP/CLAVES/FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2005). 

Na ESF, o estabelecimento do vínculo é fator importante na condução e prevenção dos 

casos, pois permite uma maior aproximação do núcleo familiar, numa relação de confiança e 

apoio, que podem beneficiar as ações de proteção à criança e o adolescente.  

Nas iniciativas da ESF relacionadas às ações de promoção dos bons-tratos, citamos a 

experiência relatada  pela  ESF Vila Espanhola, na Zona Norte de São Paulo, inserida em uma 

comunidade com alto índice de vulnerabilidade social e violência.  

Os profissionais de saúde aceitaram o desafio de estabelecer um diálogo franco e 

direto com os adolescentes inseridos em territórios de risco, valorizando as discussões locais e 

reflexões de situações vivenciadas pelos mesmos. Na identificação de uma forma de 

aproximação com este público, utilizaram a Terapia Comunitária, como instrumento 

modificador de realidades que permite a reflexão, facilita a escuta e compreensão de si e do 

outro. (REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 2008). 

No município do Rio de Janeiro, a partir das oficinas permanentes de saúde mental, na 

AP 3.1, os profissionais perceberam um meio de transferir esta experiência prática para o 

enfrentamento da violência e como guia de trabalho utilizaram o conceito do Informe Especial 

do WOLA (The Washington Office on Latin America – Escritório de Washington na América 

Latina), publicado em outubro de 2006. (REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA, 2008). 

Na iniciativa desta AP, as equipes de saúde da família desenvolveram encontros 

temáticos para a construção de projetos terapêuticos concebidos para ser uma ensaio coletivo 

de discussão, percepção e construção conjunta no manejo de situações de violência, junto à 

comunidade. A construção de abordagens a partir do trabalho em equipe começou com 

oficinas mensais de leitura de textos que abordam o tema da violência e exposição comentada 

de filmes.  

Os participantes de cada equipe (1 ACS, 1 profissional técnico) e, em alguns 

momentos, convidados da comunidade, discutiam questões chaves retiradas de um filme ou 

leitura de texto para elaboração de uma proposta de enfrentamento. No plano terapêutico 

constavam as dificuldades e possibilidades para a abordagem do tema violência na 

comunidade.  

 



 

3.3. O Programa de Saúde da Família na Área de Planejamento 5.1 

No município do Rio de Janeiro, a divisão político administrativa, teve início na 

década de 60 com a criação das Regiões Administrativas. A partir da década de 80, a 

publicação do Decreto Nº. 3158 de 23 de julho de 1981 institui a divisão da cidade em AP, 

RA e bairros (ALEM, 2010).  Na área da saúde as cinco áreas de planejamento são 

subdivididas e passam a constar 10, a partir de 1993. Cada área tem estrutura gerencial a nível 

local, denominada Coordenadoria de Área de Planejamento (CAP). 

A divisão em território é importante para distinguir as características sócio 

econômicas, demográficas, culturais de cada região, as quais interferem nos indicadores de 

saúde. Cada AP no MRJ, compreende grupos populacionais com diferentes condições sociais. 

A região da zona oeste, onde está inserida a CAP 5.1, se apresenta distante do centro urbano, 

com escassez de serviços de saúde de média e alta complexidade e cercada por loteamentos 

irregulares. 

De acordo com os dados do Censo 2000, residem na região cerca de 700.000 

habitantes. A área é formada pelos seguintes bairros: Bangu, Gericinó, Padre Miguel, Senador 

Camará, integrantes da XVII RA e Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães 

Bastos, Realengo, Vila Militar pertencentes a XXIII RA. 

A XVII RA está classificada como de médio desenvolvimento humano, com um IDH 

de 0,792, 23ª posição no ranking do município, já a XXIII RA apresenta um IDH igual a 

0,813, ocupando a 19ª posição de um total de 32 regiões (IBGE, 2000). 

A ESF na AP 5.1 teve início em 2003, a partir da expansão no MRJ. Foi um processo 

fundamental para a região como alternativa para ampliação dos serviços de saúde da atenção 

primária e do acesso à população local.  

O desafio é a integração entre os níveis de atenção para que não ocorra a fragmentação 

do cuidado, característica do modelo biomédico anterior, e que seja possível o 

aperfeiçoamento da gestão, com oferta de serviços de saúde, e aplicação prática dos princípios 

de integralidade, equidade e universalidade, como podemos observar na citação: 
As ações que possibilitam a expansão e consolidação da estratégia saúde da família 
devem incorporar os diversos campos de saber na área da saúde e afins. Além disso, 
a integração com os outros níveis de atenção é fundamental para superar os 
obstáculos e ser bem sucedida. Portanto é preciso reorganizar a rede como um todo 
com base nos princípios da Saúde da Família (BRASIL, 2005, p. 21). 

 

O MS, através da Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006), coloca em 

pauta a experiência em vários países da forma diferenciada de organização dos sistemas de 

saúde em forma de redes, que ao contrário do modo tradicional hierárquico e centralizado 



 

reforça a articulação entre os setores, a orientação pela atenção primária e a melhor utilização 

dos recursos e tecnologias disponíveis nos serviços de saúde. 

Silva (2008), em discussões no Conselho Nacional das Secretarias Municipais de 

Saúde (CONASEMS),  cita a importância das redes de atenção na organização das ações e 

serviços de prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde nos territórios. Segundo 

o autor, a integração entre as organizações, os profissionais, os saberes existentes no local, 

para que os atores sociais utilizem os serviços de saúde conforme sua necessidade, precisa 

estar de maneira sistematizada, regulada e técnico-sanitária.   

A implementação da proposta de um novo olhar da atenção primária em relação às 

especificidades do território e a reorganização das redes de atenção à saúde vem também 

através das metas estabelecidas no Pacto do Mais Saúde: Direito de Todos: 2008-2011, do 

Ministério da Saúde, ao propor a criação nos Territórios Integrados de Atenção à Saúde de: 
 [...] unidades de apoio e referência para a Atenção Básica, ampliando a abrangência 
e a resolutividade das ações das Equipes de Saúde da Família e conformando a Rede 
de Atenção com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontológicas – (CEOs), 
unidades de Pronto Atendimento e Apoio ao Diagnóstico – (UPAs)” (BRASIL, 
2008, p. 26). 

 

Como integrante desta rede de proteção, também estão as equipes de Saúde da 

Família, priorizada pelo MS na reformulação das práticas e ações de saúde, com atendimento 

integral e contínuo, num território delimitado, com possibilidades claras de identificação 

precoce, de atendimento, e de acompanhamento dos agravos à saúde, incluindo o 

conhecimento dos fatores de risco que favorecem o surgimento da violência. 

Em 2009, a Prefeitura do MRJ, divulgou o Programa Saúde Presente com a ampliação 

de cobertura de saúde em cada uma das 10 APs, a partir da Estratégia de Saúde da Família; 

incluindo a construção ou adequações de novas unidades, o horário de atendimento ampliado, 

no intuito de fortalecer o acompanhamento no nível primário. (SMSDC, 2009). 

Na construção do TEIAS da AP 5.1, a área fora dividida em 8 territórios, considerando 

os serviços de saúde existentes e os equipamentos de apoio, as facilidade do acesso, assim 

como as prováveis equipes de saúde da família a serem implantadas para a ampliação da 

cobertura da ESF na área.  

A divisão em territórios permite a identificação dos riscos, e vulnerabilidades a que 

está exposta uma determinada população. A organização dos serviços,  a partir do TEIAS, 

permite também, assegurar a referência e contra referência dos encaminhamentos até o nível 

de maior complexidade com vagas reguladas por uma central de vagas do município. 



 

No cenário da AP 5.1 existem hoje 62 equipes de saúde da família e 28 equipes de 

saúde bucal, distribuídas nos bairros das duas RAs. 

  De acordo com a Carteira de Serviços da Atenção Primária (SMSDC/SUBPAV/SAP, 

2010), nessa organização do sistema, todas as unidades de saúde do município são 

classificadas em CMS e Clínica da Família, conforme o perfil de atendimento. No nível 

secundário estão as Policlínicas, com atendimento ambulatorial especializado; o CAPS, como 

unidades especializadas em saúde mental para recuperação e reinserção social de pacientes 

internados ou com transtornos graves; a UPA  para atendimento de emergência e os Centros 

de Reabilitação. No nível terciário encontram-se os Hospitais, as Maternidades e os Institutos.  

As Clínicas da Família, referem-se às unidades que seguem o padrão do “Saúde 

Presente” pela Casa Civil, dando base ao projeto e dentre os principais serviços oferecidos 

estão: consultas, visita domiciliar, atendimento de saúde bucal, vacinação, pré-natal, exames 

de laboratório, raios-x, ultrassonografia, tratamento e acompanhamento de diabetes e 

hipertensão.  

Em todas as APs, as clínicas seguem o mesmo padrão em sua estrutura física. Todas 

são formadas com consultórios, salas de ultrassom e de raios-x, setor de observação clínica 

salas de procedimentos, de curativos, de imunização e de coleta, espaço para reuniões, sala 

dos profissionais, auditório, setor de saúde bucal, farmácia e almoxarifado (PREFEITURA 

DO RIO DE JANEIRO, 2010). 

A cobertura da área em Atenção Primária pela ESF em 2008 era de 26,6%.  

Atualmente atinge uma cobertura de aproximadamente 36,2%.  Até março de 2012 está 

previsto a implantação de 11 Clínicas da Família e a cobertura de todo um território (território 

Jardim Bangu), além de ter todos os territórios com equipes de Saúde da Família, o que será 

equivalente a uma cobertura de 62% da AP.  

Considerando o exposto, em termos de ampliação da atenção primária, percebemos a 

necessidade de conhecermos as ações e acompanhamentos possíveis na AP 5.1, em relação ao 

atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, uma vez que a linha de cuidado 

integral nos ciclos de vida está em construção no MRJ.  

Além disso, reconhecer neste local as instituições que integram uma rede de proteção à 

criança e adolescente de forma articulada e envolvida é imaginar que a busca para minimizar 

as consequências deletérias da violência tem movimento dinâmico, com esforços de todos os 

setores e que “dessa forma, o Estado busca atribuir novo significado a seu papel, empenhado 

no fortalecimento democrático de sua estrutura com participação social crescente” (SILVA, 

2007, p. 63). 



 

4. Justificativa  
Com a promulgação do ECA, muda a concepção de atendimento a crianças e 

adolescentes, os quais passam a constituir sujeitos de direito, em desenvolvimento físico, 

moral e psicológico e atores principais sob a ótica da família, da sociedade e do Estado, 

recaindo nestes a responsabilidade do respeito e proteção.  

Diante do crescimento da violência e acidentes incidindo numa população cada vez 

mais jovem, o setor de saúde passa também a assumir o papel da proteção e prevenção dos 

maus tratos, com o conhecimento de que a violência é um problema de saúde pública, já que 

está presente nos mais diversos lares e camadas sociais e implica em consequências graves à 

saúde de todos os envolvidos. Aos profissionais da área da saúde e educação é clara a posição 

privilegiada de proteção e a quem cabe ainda identificar, notificar a situação de maus tratos e 

buscar parcerias para a proteção à criança e adolescente, inclusive com apoio à família 

(BRASIL, 2002). Por surgirem da interações de fatores sociais, individuais, econômicos e 

culturais, a violência contra crianças e adolescentes não pode ser enfrentada apenas pelo setor 

de saúde. É preciso o envolvimento de outros profissionais através de parcerias institucionais 

formais ou informais para prevenção e acompanhamento dos casos. 

Atualmente, como integrante do Grupo Articulador de promoção da solidariedade e 

prevenção da violência na CAP 5.1, me vejo bastante envolvida nas tentativas do Grupo em 

sistematizar o fluxo de atendimento dos casos identificados de Violência Familiar contra a 

criança e adolescente numa proposta de integração das instituições e serviços de saúde no 

âmbito do Território Integrado de Atenção à Saúde. 

Entretanto, a diminuição das notificações de violência familiar observada nos últimos 

anos na AP 5.1, mesmo após as oficinas de sensibilização para a implantação da nova ficha do 

SINAN, nos deixa em alerta, já que indica que o fluxo da notificação, a partir da identificação 

pelo profissional de saúde, no dia a dia de trabalho, ainda é muito fragilizado e que o registro 

de forma sistemática dos casos ainda é precário. Tal situação se dá por diferentes motivos 

dentre os quais destaco o desconhecimento da lei, a dificuldade em reconhecer a natureza da 

violência, o fato dos profissionais acharem que o problema é mínimo e deve ser resolvido no 

ambiente da família, e ainda pelo profissional se sentir isolado diante de tamanha 

responsabilidade. 

A observação de que há discrepância entre os bancos de dados das fichas de 

notificação da SMSDC do Rio de Janeiro e os dados arquivados na CAP 5.1 reforça as 



 

dificuldades observadas em nosso dia-a-dia na organização das ações de enfrentamento das 

situações de violência. 

Visando elaborar estratégias que facilitem a identificação das situações de violência e 

a notificação de casos para que as medidas cabíveis sejam tomadas,  pretende-se como 

primeira etapa do trabalho organizar estes bancos de dados de maneira única na esfera local e 

central. Tal procedimento parece fundamental, já que permitirá que o grupo responsável pelas 

ações de enfrentamento das situações de violência no nível local conheça com mais 

propriedade o perfil dos casos notificados nos últimos anos de registro e o tipo de violência 

que mais sensibilizavam as equipes de saúde da família a notificarem, com o propósito de 

direcionar ações específicas de prevenção aos grupos mais vulneráveis e criar estratégias de 

sensibilização das equipes ainda não integradas ao Sistema de informação. 

Outra lacuna na atenção às violências na CAP 5.1 parece ser o desconhecimento por 

parte dos profissionais de saúde das instituições que desenvolvem alguma atividade que seja 

útil na atenção às famílias em situação de violência, e que, portanto, poderiam fazer parte de 

uma rede de atenção ao problema. 

Sob o olhar da prevenção e continuidade do atendimento é que discorremos na ESF 

uma parceira em potencial no enfrentamento da violência, por assumir a reoganização da 

atenção primária, por inserir em sua lógica de trabalho, a prioridade e identificação dos riscos 

a que está exposta uma determinada população e pela busca na intersetorialidade como 

estratégia de ação, como primeiro passo ao enfrentamento dos maus tratos contra a criança e  

adolescente na AP 5.1. 

Espera-se que os resultados da pesquisa possam contribuir na organização do processo 

de trabalho das equipes frente aos casos de violência, com aperfeiçoamento da trajetória dos 

encaminhamentos e integração das parcerias institucionais, públicas ou não,  existentes nos 

espaços comunitários, permitindo discussões frequentes de avaliação e condução dos  casos. 

 



 

5. Questões Norteadoras 

Os casos de violência contra a criança e adolescente na Área Programática 5.1, no 

município do Rio de Janeiro, identificados pelo Programa Saúde da Família são conduzidos 

de forma a integrar uma rede de proteção à criança e ao adolescente?  Ou mais 

especificamente: 

 Existem instituições de proteção à criança e adolescente capazes 

de formar uma rede de proteção efetiva na AP 5.1? 

 Estas instituições estão trabalhando de forma a garantir o 

princípio da integralidade da atenção? 

 



 

6. Objetivos 

6.1. Geral 

 Conhecer a configuração da rede de proteção contra a violência 

à criança e ao adolescente na Área de Planejamento 5.1, no município do Rio 

de Janeiro. 

 

6.2. Específicos 

 Compatibilizar o banco de dados das fichas de notificação 

compulsória de violência contra crianças e adolescentes da SMSDC no que 

concerne aos casos notificados pela CAP 5.1 no período de 2006-2009 com o 

banco de dados presente na CAP 5.1 relativo ao mesmo período. (objetivo 1) 

 Descrever o perfil dos casos notificados pelas unidades de saúde 

da AP 5.1, no período de 2006-2009, de acordo com a unidade notificadora, 

tipo de violência, características demográficas da criança e categoria 

profissional que realizou a notificação, a partir da união dos bancos formados 

pela CAP 5.1 e SMSDC. (objetivo 2) 

 Identificar o papel atual de cada uma das instituições parceiras 

na rede de proteção à criança e ao adolescente na AP 5.1 e as possibilidades de 

integração com as equipes de Saúde da Família da área (objetivo 3). 

 



 

7. Procedimentos e Métodos  
Em função dos diferentes objetivos do estudo, utilizou-se métodos de natureza 

quantitativas e qualitativas. No método quantitativo, a metodologia considerou a montagem 

do banco de dados e estudo do perfil das notificações no ano de 2006-2009. Já na abordagem 

qualitativa foi possível conhecer as instituições que integram a Rede de Proteção às crianças e 

adolescentes da área e outras instituições possíveis de integrar esta Rede, segundo as 

atividades que oferecem, e suas formas de integração com as equipes de saúde da AP 5.1. 

 

7.1. Cenário e População de Estudo 

Primeira etapa (Objetivos 1 e 2)  

A partir das fichas de notificação que chegam à CAP 5.1 provenientes dos diferentes 

serviços de saúde, bem como de outras instituições da área, a Coordenadoria organizou um 

banco de dados, em forma de planilha no software Excel 2007, que compreende uma série 

histórica do conjunto de notificações de casos suspeitos e confirmados de violência contra 

crianças e adolescentes no período entre Janeiro de 2006 a Dezembro de 2009. Este banco 

contém as seguintes variáveis: unidade notificadora, tipo de violência, características 

demográficas da criança, categoria profissional do indivíduo que realizou a notificação. 

Em paralelo, o Núcleo Municipal de Prevenção da Violência da SMSDC também 

possui um banco de dados com o conjunto de notificações que são encaminhadas pelas 

diferentes Áreas de Planejamento do município, inclusive a 5.1.  

A partir de uma observação inicial nos dois bancos de dados dos relatórios de casos 

notificados, após visita à SMSDC e a CAP,  identificamos uma diferença no quantitativo de 

fichas de notificações existentes nos mesmos. Tendo em vista estas diferenças relacionadas ao 

número de casos provenientes da AP 5.1, a primeira etapa deste estudo foi construir um banco 

que contemple todos os casos da área no período de 2006 a 2009.  

A opção pela amostra do estudo no período citado, se justifica pela inconsistência no 

número de notificações existentes nos dois bancos, com diferenças para mais e para menos em 

alguns anos, ocorre também que este período é o único que apresenta os registros de 

notificação presente na CAP.  A união do banco de dados nos permitiu analisar o censo dos 

casos notificados à CAP e/ou ao nível Central, visando traçar o perfil dos casos de violência 

contra a criança e adolescente que foram notificados pelos profissionais das Unidades de 

Saúde existentes na AP 5.1 ou não, naquele período.  



 

Em atendimento ao segundo objetivo, as variáveis existentes no banco de dados da 

área e da SMSDC, no período estudo, foram agrupadas e utilizadas para a construção de 

gráficos e tabelas. Vale ressaltar, que pela baixa sensibilização dos profissionais à notificação, 

sabe-se que os casos notificados são apenas uma pequena parcela dos casos existentes na área. 

Desta forma, o objetivo aqui não é estimar a prevalência e as características da violência 

familiar à crianças e adolescentes na área, mas apenas identificar as particularidades daqueles 

casos identificados e notificados pelos profissionais. 

 

Segunda etapa (objetivo 3) 

As instituições que atendem crianças e adolescentes na AP 5.1 foram identificadas a 

partir de duas estratégias. Em um primeiro momento, a fonte de informação para a 

identificação das instituições foi o relatório da pesquisa Mapeamento das Instituições que 

atendem crianças e adolescentes no Município do Rio de Janeiro, em 2009  realizada pelo 

Instituto NOOS3 (INSTITUTO NOOS, 2010), cujo objetivo foi divulgar as informações a 

respeito das instituições cadastradas no CMDCA, bem como outras instituições (públicas ou 

não) que ofereciam algum tipo de serviço que pudesse ser utilizado na prevenção da violência 

familiar e na atenção de casos já instalados. 

As informações sobre as instituições, também foram obtidas através de consulta a um 

catálogo de instituições que prestam atendimento à criança e adolescente, disponível na A.P 

5.1, que fora elaborado pelo serviço social e de fonoaudiologia da CAP, cuja última 

atualização ocorreu em março/2009.  

Apesar da CAP 5.1, através do grupo Articulador de Prevenção da Violência ter como 

objetivo fazer o contato com todas as instituições identificadas, para este estudo, os critérios 

definidos anteriormente para visita, foram de que não havendo visitas em sua totalidade, as 

instituições inseridas no território das Unidades de PSF, seriam priorizadas. Porém, em 

virtude da não localização de algumas instituições, outras restantes foram visitadas, a partir do 

momento em que aceitassem participar do estudo. 

 

                                                

 
3 Noos, palavra de origem grega, em referência ao filósofo Pierre Teilhard de Chardin, que atribuia ao planeta Terra uma 
camada de pensamentos e idéias: Noosfera. É uma organização a sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1994, no 
Rio de Janeiro, mas desde 2001 é considerada de Utilidade Pública Federal (www.noos.org.br). 



 

7.2. Coleta de Dados 

Na coleta de dados primários, o roteiro de entrevista (APÊNDICE A), foi aplicado a 

11 gestores de intituições e consistiu em questões abordadas na pesquisa do Intituto Noos, 

acrescidas de outras mais específicas à área de atuação da AP 5.1, quais sejam: 

 Tipo de Instituição 

 Tipos de profissionais que atuam na Instituição 

 Tipo de serviço oferecido pela instituição 

 Faixa etária do público atendido 

 Natureza das violências destinadas ao atendimento 

 Horário de funcionamento da Instituição 

 Formas de referência e contra-referência 

 Formas de retorno para a Instituição que encaminhou 

As respostas das entrevistas foram organizadas por categorias num banco de dados em 

Excel. A análise dos dados existentes neste Banco, referente aos dados qualitativos, foi 

importante para conhecer as formas de encaminhamentos de crianças e adolescentes às 

intituições e a viabilidade de integração entre as unidades e instituições e,  para tanto utilizou-

se a técnica de análise de conteúdo, que consiste em descobrir a essência inserida na 

comunicação e a frequência com que aparece pode significar algo para o objetivo analítico 

escolhido (BARDIN, 2007).  

A análise do material ocorreu em três fases: 

1 – A pré análise: com a leitura flutuante do material produzido a partir das entrevistas 

com os gestores das instituições, no que se refere às perguntas sobre o encaminhamento à 

instituição dos casos identificados e a dificuldade para o acomapanhamento destes.  

2 – A exploração do material: realizada a partir da codificação, considerando o 

discurso mais frequente, as falas similares e diferentes que caracterizem as funções e formas 

de integração entre as instituições e Unidades de Saúde da Ap 5.1, frente à rede de proteção à 

criança e adolescente. 

3 – O tratamento dos resultados e a interpretação: realizada a categorização, com 

classificação dos elementos conforme as formas de encaminhamento para as instituições da 

AP 5.1 e as dificuldades encontradas no acompanhamento dos casos, estas categorias foram 

reagrupadas, em função de características comuns a cada uma delas para depois serem feitas 

as inferências e interpretações acerca da rede de proteção à criança e adolescente. Os 

resultados brutos também foram tratados estatisticamente, uma vez que a análise de conteúdo 



 

permite interpretações  tanto quantitativa quanto qualitativa (CAREGNATO E MUTTI, 

2006). 

Na abordagem quantitativa foram organizadas e trabalhadas através das medidas de 

proporção e frequência, considerando as questões: tipo de instituição; tipos de profissionais 

que atuam na instituição; tipo de atuação oferecida pela instituição; faixa etária do público 

atendido; natureza da violência atendida. 

 

7.3. Questões éticas  

Em respeito à questão ética, os parâmetros para a investigação envolvendo seres 

humanos, com base na Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, foram 

considerados, com encaminhamento ao Comitê de Ética e Pesquisa do Município do Rio de 

Janeiro, do roteiro da entrevista semi estruturada destinada às Instituições parceiras, cuja 

aprovação consta no parecer nº 325A/2010. A participação dos atores na pesquisa foi após 

aprovação ao Comitê de Ética e mediante a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido respeitando-se o anonimato dos participantes, em todas as fases do projeto 

(APÊNDICE B). 

 



 

8. Resultados e Discussão 
Na análise do Banco de Dados da CAP 5.1 e SMSDC, no período de 2006-2009, 

foram identificados um total de 339 registros de notificações, destas 44 (13,0%) estavam 

presentes no Banco da CAP e 295 (87,0%) no Banco da SMSDC, que inicialmente foram 

organizadas num Banco único. Na análise inicial deste Banco foram descartadas 19 

notificações duplicadas, ajuste necessário referente aos registros duplicados, cujas fichas de 

notificação continham igualmente o nome, a data de nascimento ou idade, o nome da mãe, a 

data da notificação, o tipo de ocorrência e a unidade notificadora, restando 320 registros de 

notificação. Destas, apenas 1 notificação não fora considerada em nenhuma categoria, devido 

a residência informada pertencer a outro município. 

Porém, quando o mesmo registro incluía unidades notificadoras diferentes, 3 fichas 

foram reconsideradas, no ano de 2008 e 2009, segundo as categorias: tipo de violência, 

provável agressor, unidade notificadora, categoria profissional e bairro de residência. 

 

8.1. Compatibilização do Banco de Dados 

No ano de 2006 foram notificados um total de 148 casos. Destes casos, 5,4% 

constavam no Banco de Dados da CAP e 94,6%  no Banco da SMSDC. Aproximadamente 

83,2% foi o percentual de fichas das Unidades de Saúde da AP 5.1, encaminhadas diretamente 

a SMSDC. Em número absoluto apenas 1 ficha (0,6%) constava nos dois Bancos de Dados.  

Em 2007, 31, foi o número total de notificações, 3,2% constavam no Banco da CAP e 

96,8% faziam parte do Banco da SMSDC. O percentual de encaminhamento de fichas direto à 

SMSDC foi de 3,3%. Não houve registro semelhante aos dois Bancos. 

No ano de  2008, 84, foi o número total de notificações. Aproximadamente 22,6 % 

constavam no Banco de Dados da CAP e 77,4% no Banco da SMSDC e 11,9% (10 registros) 

foi o percentual de notificações equivalentes aos dois Bancos de Dados. Cerca de 43,1% das 

fichas foram encaminhadas diretamente à SMSDC. 

Em 2009, o número total de notificações foi 76, o equivalente a 25,0% registradas no 

Banco da CAP; 75,0%  no Banco da SMSDC e destas, o percentual de fichas encaminhadas 

diretamente à SMSDC foi de 12,3%. A sobreposição entre os dois Bancos foi de 3 

notificações (3,9%).   

Desta forma, podemos observar que a partir de 2008, houve um incremento no Banco 

da CAP, na medida em que o percentual de casos de conhecimento da CAP no conjunto de 



 

casos notificados aumentou em cerca de 7 vezes. Tal constatação parece indicar um maior 

envolvimento da Coordenação da àrea nas Ações de notificação dos casos de violência contra 

crianças e adolescentes. 

 

8.2. Perfil dos Casos notificados 

Considerando o total de fichas de notificação durante o período (2006 a 2009), 

observa-se que 157 (49%) eram referentes à crianças do sexo masculino e 161 (50,3%) à 

crianças do sexo feminino e 2 (0,6%) não tinham esta informação, o que indica um leve 

predomínio de notificações de situações ocorridas entre as meninas.  

Este perfil difere do demonstrado no Relatório do VIVA Contínuo 2008-2009, onde 

foram analisados os dados de 18 municípios em 14 Unidades da Federação brasileira, 

referente a ficha de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências-SINAN, em 

Hospitais de Urgência e Emergência e Maternidades selecionados previamente,  inclusive no 

MRJ. Segundo os dados do VIVA, o gênero masculino, na faixa etária de 0 a 19 anos 

representava 54% dos casos notificados enquanto que o feminino correspondia a 49,8% e os 

locais mais predominantes para a ocorrência, foram o domicílio e a Escola.(BRASIL, 2010). 

Alguns estudos também mostram uma maior ocorrência da violência contra a criança 

no gênero masculino, o que pode ter explicação nos fatores culturais, determinando maior 

liberdade aos meninos, que tem como consequência uma maior susceptibilidade a realização 

de atos não considerados adequados pelas famílias e por conseguinte merecedores de castigos, 

ao contrário das meninas, que por terem menos liberdade, acabam restritas às atividades 

domésticas mais “calmas” e sob uma maior vigilância.(MASCARENHAS et al, 2010). 

Ao se estratificar por ano de notificação (Gráfico e Tabela  1), observa-se que em dois 

dos anos considerados, a maior parte dos casos notificados foram do sexo feminino (2006 e 

2009) e nos outros dois anos no sexo masculino (2007 e 2008). Nota-se que a diferença entre 

o número de notificações de acordo com os sexos foi maior no ano de 2007, quando o número 

de notificações do sexo masculino foi quase o dobro do número das referentes à crianças do 

sexo feminino, corroborando com o que se encontra em diversos estudos anteriores, como no 

Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da OMS,  em que o risco da violência está mais 

associada ao gênero masculino, aumentando principalmente em países com renda baixa a 

média.  



 

Porém tanto o Relatório Mundial como o Relatório do Viva 2008-2009 afirmam que a 

maior ocorrência segundo o tipo de violência mudam conforme o gênero. No Brasil, no sexo 

masculino destacam-se a agressão física, a negligência e no sexo feminino, além da presença 

da agressão física, a violência psicológica e sexual figuram entre as maiores proporções. Uma 

particularidade que a ficha do SINAN permite avaliar é a violência de repetição, situação em 

que o ato violento já havia sido perpetrado em outro momento, neste caso a variação para o 

sexo feminino foi de 39,7% e para o sexo masculino 26,3%. (BRASIL, 2010).  

Gráfico 1/Tabela 1: Proporção dos casos notificados de violência à criança e adolescente, na AP 
5.1-MRJ, segundo gênero, no período de 2006 a 2009. 

 
 

Gênero 2006 2007 2008 2009 

  n % n % n % N % 
Masculino 65 44,2 20 64,5 41 56,9 31 44,3 
Feminino 82 55,8 11 35,5 29 40,3 39 55,7 
Não informado     2 2,8  

 Total 147 100,0 31 100,0 72 100,0 70 100,0 
 

O pefil dos casos notificados quanto à faixa etária é apresentado no gráfico e tabela 2. 

Considerando os quatro anos analisados, observa-se que a faixa etária de 10 a 19 

anos4, foi a mais notificada em 41,6% dos casos, seguida pela faixa etária de 1 a 4 anos 

(24,4%), de 5 a 9 anos (15,6%) e menores de um ano (15%). Nota-se que este perfil é 

semelhante nos anos de 2006 e 2007, mas um pouco diferente nos anos 2008 e 2009, 

                                                

 
4 O Ministério da Saúde considera criança a faixa etária de 0 a 9 anos e o adolescente de 10 a 19 anos (BRASIL, 2010). Para 
o ECA a criança é o indivíduo até 11 anos de idade e o adolescente entre 12 e 18 anos.  



 

especialmente no que se refere à participação relativa dos casos de crianças menores de um 

ano que têm um maior vulto nestes anos mais recentes. Os adolescentes são os mais 

notificados em todos os anos de observação, já que o grupo representa 44,9%, 58,0%, 36,1% e 

33,3% do total de casos notificados nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, respectivamente. O 

grupo de 1 a 4 anos foi o segundo a apresentar a maior dimensão em todos os anos, com 

poucas variações durante todo o período estudado. 

Esta realidade dos casos notificados não é diferente daqueles constantes no Relatório 

do VIVA 2008-2009, no componente I, a maior proporção de casos notificados também foi 

registrada na faixa etária de 10 a 19 anos. Ainda segundo o Relatório, das 8.766 notificações, 

2.389 casos (48,4%) foram especificamente neste grupo havendo uma inversão no perfil 

segundo gênero nas diferentes faixas etárias: enquanto que entre os meninos a notificação é 

mais frequente na faixa etária de 0 a 9 anos, entre as meninas, estas notificações ocorrem em 

maior frequência na faixa etária de 10 a 19 anos (BRASIL, 2010). 

Gráfico 2/Tabela 2: Proporção de casos notificados de violência à criança e adolescente, na AP 
5.1-MRJ, segundo faixa etária, no período de 2006 a 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faixa Etária 2006 2007 2008 2009 

  N % n % n % n % 
< 1ano 15 10,2 1 3,2 18 25 14 20 

1 a 4 anos 35 23,8 8 25,9 18 25 17 24,3 
5 a 9 anos 22 15,0 4 12,9 9 12,5 15 21,4 

10 a 19 anos 66 44,9 18 58,0 26 36,1 23 32,9 
Não informado 9 6,1 1 1,4 1 1,4 

Total 147 100,0 31 100,0 72 100,0 70 100,0 



 

Na Tabela 3, encontra-se o perfil dos casos notificados em relação a modalidade da 

violência à criança e adolescente. Vale lembrar que como em alguns casos a ficha notificava 

mais de um tipo de violência, o somatório das proporções referentes a cada tipo de violência 

ultrapassa 100%.  

O tipo de violência mais recorrente ao longo do período de 4 anos foi a Negligência, 

que esteve presente em 64,3% das fichas que apresentavam informação a respeito do tipo de 

violência sofrida pela criança/adolescente.  Em seguida a maior proporção correspondeu aos 

casos com violência Física (26,2%), seguida por violência Sexual (16,0%) e Psicológica 

(6,8%). Vale ressaltar que esta última só esteve presente isoladamente em duas fichas ao 

longo dos anos considerados, o que indica um baixo grau de notificação da violência 

psicológica pelos profissionais de saúde, apesar de alguns estudos anteriores indicarem esta 

forma de violência como a mais frequente nas relações entre pais e filhos. (KRUG et al, 2002; 

MOURA, A.T.M.S, 2006).  Tal observação sugere a dificuldade que o profissional tem de 

perceber a violência psicológica como uma forma de violência que merece intervenção no 

dia-a-dia do atendimento. 

Também chama a atenção a ausência de casos de violência psicológica isoladamente 

no ano de 2008, o que indica uma baixa qualidade e cobertura do Sistema de informação, na 

medida em que a literatura sugere que apesar desta forma de violência vir acompanhada de 

violência física na maior parte das vezes, esta também pode ser encontrada isoladamente.  

Um achado revelador das dificuldades na padronização do atendimento às vítimas, foi 

a observação de que os 3 casos de violência sexual atendidos e notificados pelas Unidades da 

Atenção Primária haviam sido atendidos em diferentes unidades no mesmo dia, indicando 

uma falha no fluxo de encaminhamento, uma vez que a Linha de Cuidados para os 

atendimentos de violência no MRJ divulgado pela SMSDC, indica o encaminhamento 

imediato destes casos para os serviços de referência para abuso sexual que são os de 

emergência em maternidades ou o Hospital Municipal Jesus, no caso de crianças até 12 anos 

incompletos, para que se faça anticoncepção de emergência e os outros cuidados de prevenção 

de DSTs. 

Outro achado interessante diz respeito a observação de que em apenas 10,9% das 

notificações válidas houve a notificação de mais de uma forma de violência. Tal perfil 

também não corresponde aos achados populacionais que sugerem uma parcela bem maior de 

casos em que as várias formas de violência se superpõem. ((KRUG et al, 2002). 

Em relação a violência associada a outros tipos, a maior proporção dos casos foi para 

Física e Negligência (2,5%); Psicológica e Sexual (1,9%) e Física e Psicológica (1,6%). 



 

Observa-se uma maior ocorrência para a violência psicológica quando associada a outros 

tipos. 

Por fim, vale comentar que ao se avaliar o número de fichas sem a especificação da 

violência sofrida pela criança ou adolescente, observamos que o percentual destes casos vem 

diminuindo com o passar do tempo. Se em 2006, o número de fichas sem esta informação 

correspondia a 14,3% do total de fichas, em 2007, 2008 e 2009, este percentual cai para 3,2, 

1,3 e 1,4, respectivamente. É possível que este comportamento esteja indicando uma maior 

capacitação dos profissionais de saúde da área no preenchimento das fichas de notificação, 

ainda que o grau de sensibilização deste profissional para a notificação tenha diminuido, já 

que também se observa um decréscimo no número de casos notificados ao longo destes anos. 

Tabela 3: Perfil dos casos notificados de violência à criança e adolescente, na AP 5.1-MRJ, 
segundo tipologia da violência, no período de 2006 a 2009. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao provável agressor (Gráfico 3), as notificações existentes no período de 

2006-2009 indicam uma maior proporção de violência cometida por familiares próximos à 

criança ou adolescente, especialmente a Mãe, que esteve presente em 27,6% das situações, 

seguida pela categoria associada Mãe e Pai (21,7%), indicando a concordância de ambos na 

ocorrência de maus tratos. A figura da Mãe isoladamente apresenta as maiores ocorrências ao 

longo de todo o período estudado, com exceção do ano de 2008, quando as situações de 

violência conjunta de mãe e pai é mais frequente.  

Tipo de Violência 2006 
(N) 

2007 
(N) 

2008 
(N) 

2009 
(N) 

Física 40  11 3 

Sexual 5 5 14 10 

Psicológica 2    

Negligência 68 20 41 43 

Negligência e Psicológica    1 

Sexual e Física    3 

Sexual e Negligência   2  

Psicológica e Sexual 2 1 2 1 

Física, Negligência e Psicológica 3 1  1 

Física e Negligência 2 1 2 3 

Física e Psicológica6 2 1 1 1 

Física, Sexual e Negligência 1    

Física, Psicológica e Sexual    1 

Não Informado 21 1 1 1 

Mal definida 1 1  2 

Total 147 31       74 70 



 

Em 2006, duas categorias dificultam o conhecimento da informação sobre o provável 

agressor, Outros (19,7%) e Sem Informação (14,3%), nos outros anos apresenta valores com 

poucas alterações para mais em relação as outras categorias. 

Notadamente a categoria Outros apresenta o terceiro maior índice registrado ao longo 

dos quatro anos (14,9%). Este campo, na ficha de notificação da SES está relacionado a um 

espaço para identificação do provável agressor por parte do profissional, porém o não 

preenchimento, impossibilita especificar o grau de parentesco com o menor. Na ficha de 

Notificação/Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual e outras Violências – SINAN 

(MS), no campo “Dados do provável autor da agressão” também é necessário o preenchimento 

por parte do profissional, porém a ficha apresenta uma maior quantidade de itens relacionados ao 

tipo de vínculo/grau de parentesco a serem assinalados. 

Na identificação da figura Pai, observamos valores variáveis, com proporção total de 

casos de 8,1% ao longo de todos os anos e atingindo seu maior índice em 2008 (13,5%). Valores 

aproximados também são observados na categoria Desconhecido, cuja proporção total dos casos 

foi de 7,5%, com a maior parte dos registros ocorrendo em 2006 (8,8%). As outras categorias 

mostram valores inconstantes durante o período estudado, exceção feita as categorias Padrasto e 

Vizinho que apresentam a mesma proporção, (2,5%) no número total de casos. 

No RelatórioViva 2008-2009, os dados do provável agressor indicam pouca diferença 

entre a ocorrência relacionada a mãe (8,6%) e pai (8,3%), porém quando a vítima era do sexo 

masculino a maior ocorrência registrada indicava a autoria da mãe (13,6%) em relação ao pai 

(9,8%).  

Pesquisas realizadas a nível mundial enumeram alguns fatores de risco relacionados à 

maior probabilidade para ocorrência de maus tratos à criança por seus familiares, o fato de serem 

jovens, solteiros, pobres, desempregados, aliados as características de lares superlotados ou com 

constantes mudanças em sua composição. (KRUG et al, 2002).  

Outros estudos também indicam a figura da mãe como principal responsável por atos 

violentos direcionados aos filhos, segundo Rocha e Moraes (2011), muitas discussões 

apontam para alguns fatores facilitadores dessa prática como, o maior tempo de permanência 

no lar junto a criança; maior proximidade da mãe; e a restrição à rotina familiar, o que pode 

ocasionar um maior nível de estresse nos cuidados com a criança.  

Segundo estimativa no ano 2000, uma das características da região da Zona Oeste, que 

compreende as APs 5.1 (RA Bangu e Realengo), 5.2 (RA Campo Grande e Guaratiba) e 5.3 ( 



 

RA Santa Cruz) é a existência de 11,6% da população de toda a AP 5 residir em ocupações e 

loteamentos irregulares ou clandestinos e favelas, o que corresponde a um crescimento no período 

de 1991-2000 de cerca de 53,2% desta população. Enquanto isso, no mesmo período a AP 5 

obteve crescimento total de sua população em pouco mais de 20,5%. (PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2008). Esta expansão da área, principalmente quando ainda existem vazios urbanos 

passíveis de urbanização impõe a necessidade de organização e programas adequados de moradia 

por parte do setor público, pois ocupações desordenadas implicam em  construções sem 

planejamento apropriado para famílias numerosas. 

A frequência de nascidos vivos de mães adolescentes – idade menor que 20 anos, variou 

de 19 a 17% entre os anos de 2000 e 2006, no município do Rio de Janeiro (MRJ). Para o Brasil, 

esta proporção variou de 23,4% em 2000 para 21,8% em 2005. A AP 5.1, apesar de registrar 

índices em queda durante o mesmo período, com variação de 21,7 a 19% ainda se mantém acima 

da média em relação ao MRJ. (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2008). 

Gráfico 3: Perfil dos casos notificados de violência à criança e adolescente, na AP 5.1-MRJ, 
segundo provável agressor, no período de 2006 a 2009. 

 
¹ Pai e Outros (madrasta, vizinho e avô) 
² Mãe e Outros (avó, irmão, primo, desconhecido)  
 

 
O Gráfico 4 apresenta o perfil de casos notificados segundo o tipo de unidade 

notificadora. Como pode ser visto, os hospitais de emergência notificaram 70% do total de 

casos, com bastante diferença para a segunda Instituição representada por Outras Unidades de 



 

Saúde da Atenção Primária (16%), excluindo-se as Unidades de PSF, que neste item estão 

consolidadas em outra categoria, e correspondem a 8,6% do total de notificações.  

Outras Instituições, ainda que com pequenas variações ao longo do período estudado, 

se configuram também parceiras dos serviços de atenção primária na vigilância para que os 

direitos de crianças e adolescentes sejam cumpridos, Policlínica (3,1%), Instituto Médico 

Legal (1,2%) e Hospitais Privados (0,9%). Estas notificações ocorrem em maiores proporções 

nos anos de 2006 e 2008.  

Com relação à forma de notificação de casos, o Relatório da SUBPAV/SVS referente 

às notificações de crianças e adolescentes em 2009 no MRJ ressalta a ocorrência de duas 

fontes de informação, a Ficha da SES e a Ficha do SINAN, esta última recomendada a partir 

de 2009 nos serviços de saúde. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2011).  

Acrescentamos ainda que, na avaliação do Banco de Dados da CAP 5.1,  observamos a 

existência de notificação de violência feita pelas equipes de PSF a partir de relatório de casos 

e sem a utilização da ficha de notificação oficial. 

Neste ano, o maior percentual registrado pelo município também foi feito pela rede 

hospitalar, sendo identificado os Hospitais da rede Estadual, Federal e outros (53,6%), 

Hospitais e Maternidades da SMSDC (32,7%), seguidos por todas as unidades da Atenção 

Primária (17,6%).  

Na utilização da ficha por todos os estabelecimentos de saúde 95,5%, equivale a ficha 

da SES e 4,5% a ficha do SINAN. Porém, na análise do uso da ficha apenas pela Atenção 

Primária, 13,5% corresponde a ficha da SES e 0,1% a ficha do SINAN o que demonstra o 

grande desafio para além de incorporar a ficha de notificação na rotina dos profissionais de 

saúde, registrar na fonte de informação padronizada. 

Como pode ser visto no Gráfico 4, os hospitais de emergência só perdem a liderança 

das Unidades Notificadoras no ano de 2008, quando a boa parte das fichas são provenientes 

de “Outras Unidades de Saúde da Atenção Primária”. 

Em uma análise mais criteriosa dos estabelecimentos de saúde, o triênio 2007-2009 

registra que as notificações provenientes dos hospitais de emergência foram realizadas por 

Hospitais localizados fora da AP 5.1. Estas notificações constavam apenas no Banco da 

SMSDC. Tal fato já era esperado, na medida em que o protocolo da Secretaria com relação às 

notificações feitas por instituições fora da área de cobertura da AP indica que tais casos sejam 

notificados diretamente à SMSDC. 

Os serviços de emergência desempenham importante papel “no conhecimento sobre o 

perfil das vítimas que necessitam de atendimento para as lesões, de certa forma, graves que 



 

não são captadas na vigilância contínua”. (BRASIL, 2010, p. 129), mas o nível de atenção 

primária, como primeira instância a perceber desajustes no âmbito familiar, precisa cada vez 

mais estar apta a identificar, atender e acompanhar crianças e adolescentes em situações 

iminentes de violência. 

O fato de ocorrer um maior número de notificações por iniciativa dos serviços de 

emergência dos hospitais, talvez possa ser atribuído a um maior envolvimento institucional a 

partir da criação dos serviços de vigilância hospitalar nestes, que historicamente já são 

responsáveis em acompanhar os casos de  doenças e agravos de notificações compulsórias, 

antes mesmos das violências serem incluídas na lista. Outra questão a qual podemos 

relacionar é a sensação de menor envolvimento po parte do profissional que realiza a 

notificação com o caso, uma vez que, salvo a necessidade novo atendimento, não haverá 

reencontro com a família. E finalmente, a notificação de crianças e adolescentes leva a um 

maior enternecimento nos profissionais da emergência em virtude da gravidade das lesões. 

Gráfico 4: Perfil dos casos notificados de violência à criança e adolescente, na AP 5.1-MRJ, 
segundo unidade notificadora, no período de 2006 a 2009. 

 
 

A Tabela 4 refere-se ao perfil dos casos notificados, segundo a categoria profissional. 

Ressaltamos que as categorias associadas “ACS, Enfermeiro, Médico, Aux. de Enfermagem e 

Assistente Social” e “Dentista e outros profissionais” referem-se à forma de preenchimento na 

ficha de notificação feita pela ESF. 

 Podemos observar que a categoria profissional que mais notificou ao longo dos anos 

foi a de Assistente Social, na forma única. Este grupo foi responsável por 43,53% das 

notificações em 2006, 58,06% das de 2007, 33,78% das de 2008 e 44,44% das ocorridas em 



 

2009. A estimativa total para esta categoria em relação as outras também apresenta o maior 

índice (42,9%). A categoria Médico, com o total de 31, 5% dos registros dos casos, foi a 

segunda a apresentar o maior número de notificações no decorrer do período 2006-2009, com 

respectivamente 38,09%; 29,03%; 31,08% e 19,44%.  

Em seguida, a categoria Não Informado representa 23% do total de casos notificados 

no período. Porém, na estratificação dos anos, mostra-se com índice nulo em 2007, mas 

considerável em 2008 (17,56%), em relação a outras categorias. Tal fato pode indicar uma 

atitude não confortável do profissional na responsabilidade de identificação de um caso 

suspeito de violência à criança e adolescente, que o faz preferir não oferecer elementos na 

Ficha de Notificação que possam o identificar.  

Em relação as categorias associadas , destacamos a de ACS, Enfermeiros, Médico, 

Aux. de Enfermagem e Assistente Social, apesar dos valores mínimos, manteve um percentual 

de notificações em todos os anos do estudo, atingindo 19% ao longo de todo o período 

estudado. Esta categoria refere-se a equipe de profissionais inseridos no Saúde da Família, 

embora o Assistente Social não fizesse parte da equipe, de 2003 até o ano de 2009 no MRJ 

havia em cada CAP este profissional que integrava o GAT (Grupo de Apoio Técnico), grupo 

cuja função pertencia a supervisão, capacitação técnica, além de interconsultas às equipes da 

ESF. (ELIA, 2009).  

A categoria associada “Dentista, ACS e Enfermeiro” apresenta o percentual de casos 

em 2008 (1,35%) e 2009 (4,16%), quando o profissional Dentista mostra-se de forma isolada, 

a notificação somente se faz presente em 2006 (4,08%).  

Durante o período do estudo, o Dentista na Atenção Primária também atuava junto ao 

Programa de Saúde e Cidadania Dentescola com ações interdisciplinar e intersetorial com 

estagiários de nutrição, enfermagem, medicina, serviço social em parceria com a escola para 

garantir o desenvolvimento de ações integrais de saúde. (PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2011). Mas, as notificações provenientes nesse período correspondiam somente as 

instituições hospitalares de emergência e ESF.  

A partir de 2009, o projeto foi ampliado para o Programa de Saúde na Escola e na 

Creche, influenciado pelo Programa Nacional de Saúde na Escola, com a proposta de tornar-

se uma política contínua de articulação e integração entre as Secretarias Municipais de Saúde, 

Educação e Serviço Social, orientadas em ações desenvolvidas nos espaços escolares e 

creches e unidades de saúde, mas especificamente no Saúde da Família. Pauta-se em quatro 

eixos principais: (1) as práticas educativas na perspectiva de promoção da saúde; (2) a 

construção de ambientes mais favoráveis à saúde, incluindo relações solidárias na 



 

comunidade escolar para uma cultura de paz; (3) o acesso aos serviços de saúde com 

qualidade da atenção integral à saúde e do cuidado; (4) desenvolvimento de ações de proteção 

social com atividades voltadas às famílias, a fim de desenvolver suas capacidades de 

protagonismo, autonomia e garantia de direitos. Assim, a ênfase na ação intersetorial, 

compartilha da mesma expectativa de que a criança, adolescente, jovens e adultos e suas 

famílias e comunidades sejam vistos como seres integrais e plenos em seus direitos e deveres. 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2011). 

É nesta forma de atuação intersetorial entre Saúde e Educação que percebemos não só 

uma forma de vigilância frente a garantia dos direitos de crianças  e adolescentes, mas uma 

forma de valorizar e identificar as redes e vínculos sociais presentes na comunidade escolar e 

que podem subsidiar as equipes de saúde nas ações de prevenção e enfrentamento das 

diversas formas de violência. 

Tabela 4: Perfil dos casos notificados de violência à criança e adolescente, na AP 5.1-MRJ, 
segundo profissional notificador, no período de 2006 a 2009. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na identificação dos bairros que compõem a AP 5.1 (Gráfico 5), observa-se um maior número 

de notificações na XVII RA,  2006 (61%), 2007 (71%), 2008 (57%) e 2009 (55%), 

sendo também a que concentra a maior densidade populacional da área.  

Embora o maior quantitativo de equipes de Saúde da Família (46) distribuídas em unidades de 

saúde tipo A (6) e tipo B (6) estejam situadas nessa RA, o que equivale 

aproximadamente a uma cobertura de saúde da família de 40,7%, a maioria das 

notificações provém de unidades hospitalares sejam da AP 5.1 ou provenientes de 

outras AP do MRJ. 

Categoria Profissional 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

ACS, Enfermeiro, Médico, Aux. de Enfermagem e 
Assistente Social  

2,04 3,22 9,45 11,11 

Dentista 4,08    

Dentista, ACS e Enfermeiro 
  

1,35 4,16 

Enfermeiro 3,4 9,67 4,05 2,77 

Assistente Social 43,53 58,06 33,78 44,44 

Assistente  Social, Médico e Enfermagem    1,35 2,77 

Médico 38,09 29,03 31,08 19,44 

Técnico - IML 4,08    

Agente de Segurança 1,36   6,94 

Psicólogo 0,68  1,35  

Não Informado 2,72  17,56 8,33 



 

A XXIII RA, mostra um percentual com pouca alteração em 2006 (31%) e 2007 (29%), mas 

uma maior variação, em 2008 (40%) e 2009 (35%). Esta RA concentra poucas 

Unidades de Saúde, sendo unidades tipo A (3) e tipo C (2), o que corresponde a 17 

equipes de saúde da família, com  cobertura estimada de 27,8% do território. 

O percentual de bairros não informados atinge seu maior índice em 2009 (10%) e mostra-se 

nulo em 2007. Este item, na ficha de notificação, não refere-se a um dado obrigatório, 

porém no caso específico do MRJ, em que as CAPs organizam as redes de atenção a 

partir do TEIAS, possibilita identificar os locais prováveis em que as famílias buscam 

atendimento.  

Gráfico 5: Perfil dos casos notificados de violência à criança e adolescente, na AP 5.1-MRJ 
segundo Bairro de Residência, no período de 2006 a 2009. 

  
 

8.3. Mapeamento das instituições que podem fazer parte da rede de proteção à 

criança e adolescente da CAP 5.1 

A etapa de mapeamento das intituições que poderiam participar da rede de proteção à 

crianças e adolescentes na área considerou aquelas que já integram formalmente a rede de 

proteção à criança e adolescente existente na AP 5.1 (CT, Ministério Público, CREAS) e as 

instituições presentes na pesquisa do Instituto NOOS (2009), registradas no CMDCA, 

totalizando 26 instituições.  

Nesse momento foram consideradas apenas 11 instituições, devido ao descarte de 

várias instituições pelos motivos descritos a seguir. Cinco instituições, classificadas como 

abrigo para crianças foram descartadas por não serem passíveis de encaminhamento pelas 



 

unidades de saúde, já que são consideradas o último recurso de medida protetiva à criança e 

adolescentes que têm seus direitos violados, devendo ser acionadas apenas pelos órgãos de 

Direito. Para o agendamento de entrevistas de instituições inseridas em área de risco social e 

distante do território das Unidades de Saúde da AP, utilizou-se o contato telefônico e 

endereço eletrônico, porém 7 instituições, não retornaram ao pesquisador, não sendo possível 

a entrevista. Outras 3 instituições encontravam-se fora do perfil de atividades desenvolvidas à 

criança e adolescente. 

Os quadros a seguir, foram construídos a partir das informações obtidas nas entrevistas 

com os representantes das Instituições, exceto o quadro 1, já existente na pesquisa do NOOS. 

As instituições presentes na área, bem como um resumo das atividades oferecidas por 

estas se encontram no Quadro 1. Como pode ser visto, a RA Bangu e Realengo apresentam 

quase que a mesma distribuição. Com relação às atividades desenvolvidas por estas , nota-se 

que boa parte desenvolve atividades sócio-educativas com apoio e reforço escolar, 

principalmente para crianças e adolescente, entre 07 e 15 anos. Em menor proporção 

atividades esportivas e atividades voltadas para o primeiro emprego, na faixa etária de 15 a 17 

anos. Observa-se também atividades mais recreativas como dança, teatro, artesanato para 

crianças de 07 a 12 anos. Duas instituições referem atendimento a portadores de deficiências, 

incluindo reabilitação e reinserção social a criança e adolescente e família. 

Quadro 1: Instituições Não Governamentais existente na AP 5.1 com atividades voltadas 
para crianças e Adolescentes. 

Nome Bairro Pequena descrição 
Instituto de Desenvolvimento Humano, Social 
e Cultural Geração da Hora 

Bangu Atividades de complementação ao horário escolar para 100 crianças e adolescentes. 
Adolescente Aprendiz (15 a 17 anos) – Assistente Administrativo e Operador de 
Telemarketing; Teatro. Crianças (06 a 12 anos) diversão e arte; reforço escolar; dança. 

Associação Brasileira Beneficente Araújo CID  Bangu Orientação e apoio sócio-familiar – reabilitação social para crianças e adolescentes 
com deficiência. 

Sociedade de Amigos de Vila Kennedy  Bangu Apoio sócio- educativo - Atividades de educação em saúde – concepção e 
planejamento familiar a 200 adolescentes, de 12 a 17 anos.  

Casa Espírita Testamento Esotérico Superior 
Legado Ortodoxo Oriental - TESLOO  

Magalhães 
Bastos 

Apoio sócio-educativo a crianças e adolescentes de 07 a 17 anos.  

Centro Brasileirinho de Atenção à Criança e ao 
Adolescente Vitimizados  

Realengo Apoio sócio- educativo e atividades de complementação ao horário escolar para 250 
crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Atividades de informática, culinária e oficina 
de artesanato para crianças de 7 a 10 anos. 

Centro Espírita União e Caridade  Realengo Atividades de complementação ao horário escolar para 30 crianças e adolescentes de 
07 a 11 anos.  

Instituição Filantrópica Espaço Renovo  Realengo Apoio sócio-educativo através de atividades de complementação ao horário escolar 
para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos. Oficinas de artesanato, dança e 
matemática - reforço escolar. Crianças de 5 a 15 anos. 

Sociedade Educacional e Ação Comunitária - 
SEAC  

Realengo Atividades esportivas para 300 crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos.  

Centro Comunitário Irmãos Kennedy  Vila 
Kennedy 

Apoio sócio- educativo - Atividades em complementação ao horário escolar para 
crianças e adolescentes de 07 a 14 anos. Jovem Aprendiz - Atividades de Informática, 
judô.  

Comunidade Kolping Cristo Operário  Vila 
Kennedy 

Apoio sócio- educativo. Reforço escolar, atividade esportiva para 7 a 15 anos.  

Lar de Daniel Cristóvão  Sulacap Orientação e Apoio em diversos campos da assistência social, terapêutica, educacional 
e esportiva as crianças, adolescentes e adultos com deficiência, para uma maior 
independência e autonomia em seu cotidiano. 



 

Segundo o perfil das Instituições com atividades voltadas à criança e adolescente 

(Quadro 2), a presença de diversas categorias profissionais é variável, embora o quantitativo 

de profissionais existentes não seja ideal e não estando presente em tempo integral, na maioria 

das Instituições entrevistadas o gestor/representante ressalta a total disponibilidade para o 

atendimento pelo profissional.  

Quadro 2: Perfil da Instituição existente na AP 5.1 
 Percentual 

Tipo de Instituição Organização Não-Governamental 100% 
Função exercida na 
Instituição 

 Gestor 
 Administrativo 
 Coordenador Esportivo 

72,7% 
18,2% 
9,1% 

Categoria profissional 
existente 

 Psicólogo 
 Assistente Social 
 Professor (Educação Física e Outros) 
 Pedogogo 
 Psicopedagogo 
 Outros Profissionais (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Terapeuta Ocupacional). 
 Sexólogo 

72,7% 
63,6% 
45,5% 
 
36,4% 
18,2% 
27,3% 
 
9,1% 

 

 

O Quadro 3 apresenta o perfil de atendimentos realizados nas Instituições. Como pode 

ser observado, apenas 54,5% das mesmas realiza algum tipo de atendimento às vítimas de 

violência. Segundo os gestores destes estabelecimentos, a maior parte dos casos atendidos são 

encaminhados pelo CREAS e pelo Conselho Tutelar.  

O restante (45%) não realiza nenhum tipo de atendimento por não existirem 

profissionais capacitados para atendimento destes casos. Os casos recebidos são 

encaminhados para assistência em unidades de saúde mais próxima, cabendo a instituição a 

oferta de atividades para a livre participação da criança ou adolescente.  

Nota-se que a maior parte dos casos acompanhados por estas instituições tem 

seguimento através de consultas individuais ou em família, é vítima de violência física e está 

na faixa etária de menores de 10 anos. As atividades mais oferecidas são do campo das 

atividades pedagógicas, seguidas por atividades esportivas. Vale ressaltar que a maior parte 

das Instituições oferece mais de uma atividade. 

 

 

 

 



 

Quadro 3: Perfil do atendimento realizado na Instituição 
 Percentual 
Atendimento em caso 
de violência 

 Sim 
 Não 

54,5% 
45,5% 

Tipo de Atendimento  Consultas de acompanhamento individual e à família 
 Não Soube informar 

83,3% 
 
16,7% 

Tipo de Violência mais 
atendida 

 Física 
 Sexual 
 Negligência 

50% 
33,3% 
16,7% 

Faixa etária mais 
atendida 

 5 a 9 anos 
 10 a 15 anos 

66,7% 
33,3% 

Tipo de atividades 
desenvolvidas para 
crianças e adolescentes 

 Oficinas pedagógicas 
 Adolescente Aprendiz 
 Atividades Esportivas 
 Reabilitação Social para deficientes 
 Teatro 

72,7% 
36,4% 
36,4% 
18,2% 
 
9,1% 

 

Como pode ser visto no Quadro 4, a grande maioria dos encaminhamentos são feitos 

por órgãos que integram formalmente a rede de proteção à criança e adolescente (CREAS e 

CT), e numa menor proporção também o CRAS (9,1%). Embora já exista o Catálogo de 

Recursos na CAP 5.1, constando algumas Instituições presentes neste estudo, inclusive com o 

fluxo de encaminhamento, observa-se a pouca utilização das Instituições por parte das 

Unidades de Saúde, já que apenas 18,2% das mesmas referem que os casos são também 

provenientes dos serviços de saúde. 

A maioria dos casos parece buscar atendimento com o Serviço Social. Apesar dos 

serviços de saúde pouco utilizarem as Instituições, observa-se que a maior parte delas 

reconhece o papel das unidades de saúde no processo de garantia dos direitos da 

criança/adolescente, já que 54,5% destas relataram encaminhar para as Unidades de saúde 

quando necessário. Entretanto, chama a atenção que estas Instituições utilizam apenas as 

unidades de saúde tradicional (Posto de Saúde), já que um grande número de gestores 

(72,37%) desconhecem a existência das equipes da ESF no território e a CAP (63,6%), 

embora algumas estejam bem próximas a estas Instituições. Observa-se que muitos 

atendimentos acontecem após contato telefônico  com a direção da unidade de saúde (45,4%), 

mas a maioria 54,63% dos encaminhamentos são entregues a própria família, via relatório 

formal ou não para a própria busca por atendimento.   

 

 

 

 



 

Quadro 4: Acesso e acompanhamento da população atendida 
 Percentual 

 
Formas de 
encaminhamentos para a 
Instituição 

 Conselho Tutelar 
 CREAS 
 Escolas Municipais 
 Unidades de Saúde 
 Iniciativa da própria família 
 Centro Comunitário 
 CRAS 

54,5% 
54,5% 
36,4% 
18,2% 
27,3% 
 
9,1% 
9,1% 

Acesso da população 
para o atendimento 

 Agendamento para o serviço social 
 Agendamento para a psicologia 
 Inscrição em atividade de escolha 

54,5% 
 
18,2% 
 
27,3% 

Instituições para 
acompanhamento 
quando necessário 

 Posto de Saúde 
 Solicitam ao familiar buscar atendimento em 
instituição de saúde próxima 

54,5% 
36,4% 

Conhecimento das 
Instituições de Saúde e 
Coordenação 

 Desconhecimento sobre PSF 
 Desconhecimento sobre a CAP 

72,7% 
 
63,6% 

Formas de diálogo com 
instituições de saúde de 
origem 

 Telefone 
 Não há comunicação 
 Relatório com indicação do atendimento 

45,4% 
36,43% 
18,2% 

 

Com relação às dificuldades encontradas no acompanhamento dos casos (Quadro 5), 

observa-se na fala de alguns gestores, a ausência de rede de apoio na condução dos casos. A 

maioria relata dificuldade para conseguir atendimento médico, desde o mais especializado, 

como acompanhamento psiquiátrico ao responsável pela criança até o mais usual como clínica 

médica para a prática de atividade esportiva. Dentre as dificuldades há ainda a percepção de 

pouca sensibilidade de outros profissionais de algumas Unidades de Saúde frente aos 

encaminhamentos quando o próprio familiar busca atendimento. 

 

Quadro 5: Dificuldade para acompanhamento dos casos identificados 
Qual a dificuldade encontrada no 
acompanhamento dos casos 
identificados de violência familiar? 

 Agendamento de consultas para psicologia em 
unidades de saúde. 

 Famílias desajustadas com familiar em abandono de 
tratamento psiquiátrico. 

 Atendimento médico para habilitação a atividade 
esportiva. 

 Não há diálogo com outros profissionais das 
Instituições de Saúde que não seja Direção da Unidade e 
Assistente Social. 

 

 



 

9. Considerações Finais 
O presente estudo nos permitiu conhecer a situação de violência à criança e 

adolescente a partir da realidade das notificações realizadas por Instituições de Saúde, as 

quais foram reunidas num único Bando de Dados, a partir de fontes encontradas na CAP e 

SMSDC, considerando os anos de 2006-2009.   

Na intenção de conhecer as formas que mais motivavam os profissionais de saúde para 

a notificação de casos suspeitos ou confirmados de violência, esta etapa do trabalho serviu 

também para conhecer outros temas não previstos nos objetivos iniciais do trabalho. Dentre 

estes, destaco a dificuldade das Unidades de Saúde em reconhecer o fluxo de 

encaminhamento da ficha de notificação, pois em determinados momentos encaminhavam 

direto à SMSDC e em outros à CAP; a necessidade de incentivo e apoio principalmente às 

equipes de Saúde da Família, cuja última capacitação para identificação, atendimento, 

acompanhamento e encaminhamento adequado a criança e adolescentes em situação de 

violência familiar e seus familiares ocorreu em 2008. O que de certa forma, teve algum efeito, 

pelo aumento do quantitativo de casos notificados em 2008 e 2009. 

Outra importante questão vem como um desafio no uso adequado da ficha de 

notificação de Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências – SINAN/MS, uma vez 

que em 2008-2009, na AP 5.1, o conhecimento dos casos vieram, principalmente, a partir da 

notificação em três fontes de informação (Ficha da SES, Relatório de Casos e Ficha do 

SINAN). Atualmente a implantação e a padronização dos registros de casos em uma ficha 

única, oferece uma melhor qualificação dos registros. 

Num segundo momento, a aproximação com as Instituições que promovem atividades 

voltadas para a criança e adolescente vítimas nos demonstra o quão frágil está a rede de 

proteção a este segmento da população, com a existência de atores em posições estratégicas, 

mas desempenhando isoladamente o seu papel, sem integração com outros, o que seria o mais 

próximo de uma atuação em rede. 

Durante o levantamento das intituições que direcionam suas atividades às crianças e 

adolescente, não foi possível visitar todas, devido a localização destas em área de risco social 

e espaço geográfico fora do território de unidades de Saúde da Família. Embora no catálogo 

de recursos da CAP 5.1 houvesse o endereço eletrônico e número telefônico, não houve 

retorno na comunicação. Apesar disso, a limitação do estudo, ainda nos permititu uma análise 

da situação da Rede de Proteção e das prováveis instituições que possam integrar junto às 

Unidades de Saúde na proteção às crianças e adolescentes. Assim, como proposta ao Grupo 



 

da CAP, a perspectiva de uma estratégia de visita a estas instituições, nos parece necessária, 

como também ampliar este roteiro às governamentais, que já estão inseridas na ótica da Rede 

de Proteção à criança e adolescente em situação de violência familiar. 

Podemos considerar também, um convite e um incentivo ao Grupo Articulador 

Regional de Promoção da Solidariedade e Prevenção das Violências da CAP 5.1 a continuar a 

atualização do Banco de Dados das instituições que podem vir a compor uma rede de apoio 

junto às Unidades de Saúde da área, pois, de certa forma, estas instituições já se articulam aos 

órgãos de proteção a criança e adolescente vítima. O momento é de aproximação para o 

fortalecimento das atuações já desempenhadas e, como dito anteriormente no 

desenvolvimento do trabalho, tornar visíveis as ações e discussões acerca do papel de cada 

uma. 

Diante dos resultados obtidos com esta dissertação fica a expectativa futura de 

trabalhos e ações a serem coordenadas pelo Grupo Articulador local, tais como a continuidade 

da atualização do Banco de Dados das fichas de notificação nos anos de 2010 e 2011; a 

criação de espaços de discussões envolvendo Instituições, Órgãos de Proteção e Unidades de 

Saúde para discussões de casos, na lógica dos Territórios Integrados de Atenção à Saúde 

(TEIAS); o desenvolvimento de educação permanente em violência familiar, com 

identificação, discussão e acompanhamento dos casos, o uso da ficha de notificação para as 

novas equipes de Saúde da Família, em processo de ampliação com a inauguração das 

Clínicas de Famílias prevista até 2012; a atualização e maior divulgação do Catálogo de 

Recursos da CAP 5.1 e uma maior otimização das ações do Grupo Articulador para o 

desempenho real de seu papel de apoio às equipes de PSF através do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF). 

Outra recomendação importante se aplica a uma maior aproximação com o Hospital de 

Emergência da Área, Unidades de Pronto Atendimento e Hospitais Particulares para o 

recebimento das notificações, uma vez que estas instituições já encaminham as fichas do 

SINAN relativa às doenças de notificação compulsória ao serviço de vigilância da AP 5.1.  

Mesmo diante de tantas dificuldades no enfrentamento da violência familiar, a criação 

do Grupo Articulador Local pela SMSDC foi uma estratégia de fortalecimento das ações nas 

Linhas de Cuidado à criança, adolescente, idoso e mulher, desenvolvidas pelas CAPs. Apesar 

de ainda incipiente, já é possível notar alguns avanços na articulação das redes locais a partir 

da criação destes grupos. As oficinas realizadas em cada uma das 10 CAPs em 2010, com a 

finalidade de divulgar e implementar o uso da nova ficha de notificação/investigação 

individual de violência doméstica, sexual e/ou outras violência é um exemplo concreto de 



 

sucesso. Em nossa área, tal oficina contou com profissionais de saúde da área e representantes 

das outras instituições parceiras, tais como o Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Coordenação 

de Educação, Hospitais Particulares, dentre outros. Os resultados específicos destas oficinas 

estão sendo analisados e serão apresentados posteriormente à CAP. 

Desta forma, concluímos que na AP 5.1, existem instituições de proteção à criança e 

adolescente capazes de formar uma rede de proteção efetiva, porém a atuação destas não 

garante em sua totalidade o princípio da integralidade da atenção, uma vez que desenvolvem 

suas atividades de forma isolada, com pouca comunicação principalmente entre as unidades 

de saúde.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

Entrevista – Gestores de Instituições Parceiras identificadas pelas EqSF e Banco de Dados formado por 

levantamento bibliográfico  

1) Tipo de Instituição: 

2) Função que exerce na Instituição? 

3) Quais os outros profissionais que atuam na Instituição? 

4) Realiza algum atendimento a casos de violência contra a criança? (  ) Sim   (  ) Não 

Em caso afirmativo. Qual o tipo de atendimento? 

 

E, qual o tipo de violência mais atendida? 

 

E qual a faixa etária mais atendida? 

 

5) Que atividades são desenvolvidas e/ou oferecidas para crianças e adolescentes vítimas de violência?  

6) De que forma os casos identificados são encaminhados para esta Instituição? 

  

7) De que forma o acesso da população atendida é realizado? 

 

8) Nas situações em que é necessário um acompanhamento pelo setor saúde quais são os 

serviços/instituições na A.P 5.1 que costuma encaminhar? 

  

  

9) No atendimento de casos encaminhados, existe algum diálogo com a Instituição de origem? (  ) Sim     (  

) Não 

 Em caso afirmativo, de que forma isto acontece? 

10) Qual a dificuldade encontrada por esta instituição no acompanhamento dos casos identificados de 

violência familiar? 

 

 

 



 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(gestores de instituições que oferecem algum tipo de atendimento em situações de violência contra crianças e 
adolescentes na AP.5.1) 

Nome do entrevistado: ___________________________________  

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa: “A Rede de Proteção à criança na área 
adscrita ao PSF da Área Programática 5.1 do município do Rio de Janeiro”, como representante da sua 
Instituição. 

Esta pesquisa terá como produto um catálogo atualizado contemplando informações sobre as principais 
instituições de proteção à criança e adolescentes da área. Neste momento pretendemos colher informações com 
você a respeito dos seguintes tópicos: 1) nome da instituição; 2) tipo de instituição (pública/privada); 3) tipo de 
serviço oferecido; 4) faixa etária do público atendido; 5) natureza/tipo das violência que costumam motivar o 
atendimento na instituição; 6) de que forma os casos de violência contra criança e adolescentes são 
encaminhados para esta instituição; 7) estratégias desenvolvidas pela instituição visando o retorno sobre as ações 
desenvolvidas às instituições de origem dos casos; 8) forma de encaminhamento de pacientes às unidades de 
saúde; e dificuldades no acompanhamento dos casos. 
 
Responsável: Adelaide Flores Demétrio Mercês 
1. Objetivo da Pesquisa: Conhecer como se configura a rede de proteção à criança e adolescente na AP 5.1 
2. Benefícios que possam ser obtidos: Identificar e fortalecer as ações de prevenção desenvolvidas pelas 
Instituições Governamentais ou não e contribuir na organização da rede de proteção à criança e adolescente na 
AP 5.1, possibilitando um melhor planejamento das ações e atendimento a esta população.(não há quaisquer 
benefícios financeiros). 
3. A sua participação envolverá responder a uma entrevista, orientada por um roteiro de 10 perguntas abertas, 
que aboradará os tópico descritos na Introdução deste Termo. Esta entrevista será gravada para posterior 
transcrição e análise visando elaborar o catálogo atualizado das instituições da área. 
4. Receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca de assuntos relacionados com o objeto da 
pesquisa. 
5. Tenho a liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo. 
6. Obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar minha vontade de continuar dele 
participando. 
7. A pesquisa manterá o caráter oficial das informações relacionando-as com a minha privacidade, inclusive em 
apresentações dos resultados em periódicos científicos e congressos. 
8. Em caso de dúvidas, poderei esclarecê-las através de contato telefônico com a pesquisadora, pelos telefones 
(21) 3017-6864 / 3017-6876 Ramal 212 ou  e-mail: amerces9@gmail.com; orientadora da pesquisa Profª. Dra. 
Claudia Leite Moraes, telefone (21) 9301-8852, e-mail clmoraes@terra.com ou  Comitê de Ética em Pesquisa 
sito à Rua Afonso Cavalcanti, 455 sala 716 – Cidade Nova – Rio de Janeiro,  telefone (21) 3971-1590 e e-mail 
cepsms@rio.rj.gov.br. 
 
 
 
Eu, _______________________________________, declaro ter pleno conhecimento do que foi exposto.  
 
Instituição:______________________________________________ 
 
 
Desde já, obrigada por sua participação. 

 

Rio de Janeiro, _____de ___________________de 2011. 

 

 

_____________________                                         _____________________ 

Assinatura Participante                                           Assinatura do Pesquisador 

 



 

ANEXOS 

ANEXO A -  Ficha de Notificação (Frente) 

  



 

ANEXO A -  Ficha de Notificação (Verso) 

 

 

 

 



 

ANEXO B -  Ficha de Notificação – Secretaria Estadual de Saúde (SES) - Frente 

 

 



 

ANEXO B -  Ficha de Notificação – Secretaria Estadual de Saúde (SES) – Verso 

 

 


