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RESUMO

O ambiente familiar é o que mais pode proteger ou expor crianças e adolescentes à violência. Em muitas famílias, o abuso é uma forma de 
comunicação. Segundo o Ministério da Saúde, abandono e negligência lideram os índices de maus-tratos, seguido por violência sexual, sofrida por 
crianças de zero a dez anos. O presente estudo justifica-se pelo alto índice de casos de violência infantil, onde a maioria destes ocorrem no 
ambiente familiar. Muitas vezes acontecem por desconhecimento dos pais e responsáveis sobre outras formas de educar, em que as experiências 
vividas nesta fase ficarão marcadas por toda vida. O estudo teve como objetivo descrever o conhecimento que os cuidadores de crianças menores 
de 10 anos, atendidas em uma Unidade de Saúde da Família da Cidade do Recife –PE, possuem sobre a violência doméstica contra a criança. 
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa. A amostra foi do tipo não-probabilística, por conveniência, composta 
por 400 cuidadores que estavam presentes na consulta de pediatria ou puericultura na USF durante o período de coleta. Os dados foram 
coletados a partir de um questionário adaptado que incluía sete questões relacionadas aos dados dos cuidadores, seis questões relacionadas aos 
dados sociodemográficos da criança e 12 questões relacionadas ao conhecimento dos cuidadores sobre as formas de violência doméstica contra a 
criança. A pesquisa foi iniciada apenas após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio do Recife, sob 
parecer nª 1.758.713 e CAAE nª 60449916.0.0000.5640. A amostra do estudo foi constituída por 400 cuidadores, sendo 77,50% formada por 
mulheres; 31,25% com idade variando entre 46 a 60 anos; 57,00% referiu ser parda e 47,50% possuía ensino fundamental incompleto. 38,00% dos 
entrevistados declarou ser do lar; 78,75% possuía renda de até um salário mínimo e 73,25% das famílias eram constituídas por dois a quatro 
membros. Em relação à criança ,53,25% era do gênero feminino e 28,25% com idade entre zero e dois anos. Identificou-se que 72,25% da 
amostra não considerava um tapinha no “bumbum” e ameaçar bater na criança (56,00%) como formas de violência. Ainda, 66,00% acreditava que 
pai e mãe podem usar de medidas punitivas como uma chinelada. No entanto, 67,00% não acreditava que a palmada ajudaria a preparar a criança 
para vida. Quanto ao conhecimento dos cuidadores das crianças sobre as formas de violência, 52,75% deles acredita que a violência praticada é 
temporária; 61,75% não consideram o atraso vacinal uma forma de violência e 53,75% acreditava que xingar os filhos quando estão nervosos não 
causa danos ao desenvolvimento da criança. No entanto, 87,75% dos cuidadores fariam denúncias às autoridades se testemunhassem casos de 
violência contra a criança. Conclui-se que a violência física é a mais reconhecida, embora não seja o único tipo a se desenvolver no âmbito 
familiar, destaca-se também a violência psicológica que se apresenta de forma sutil. Ambas são prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico e 
social da criança. A equipe de saúde é um instrumento que poderia atuar de forma preventiva, na elucidação do que é violência, de suas 
apresentações e suas consequências para as famílias. Efeitos que o âmbito da saúde, pois têm implicações legais. Identificou-se que nesta unidade 
de saúde não há nenhum tipo de ação voltada para o tema, o que seria de muita valia para a população adscrita. A enfermagem possui um papel 
importante neste processo, pois além do cuidado técnico, o enfermeiro deve possuir a sensibilidade em identificar esta necessidade, sua 
ocorrência e formular atividades que visem diminuir a ocorrência de violência infantil.
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