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RESUMO

A violência foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, como um problema de saúde pública de grande amplitude e impacto na 
morbidade e mortalidade das populações, havendo alta prevalência e prejuízos para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e 
comportamental dos indivíduos vítimas de violência (PAIXÃO; DESLANDES, 2011). Mesmo diante da gravidade gerada na vida de quem a sofre, os 
estudos revelam que as crianças brasileiras são um público vulnerável a todo tipo de violência, tendo o seu direito fundamental violado, 
sobretudo no espaço doméstico/intrafamiliar. O Disque 100 registrou no ano de 2016: 133.061 denúncias, desse total, 76.171 correspondem à 
violação de direitos de crianças e adolescentes. Frente a esta realidade, percebemos o quão complexo é o problema da violência, tanto pelas 
conseqüências que trás à sociabilidade e ao cognitivo das crianças e adolescentes, que vivenciam situações de violência (FLORENTINO, 2015; 
ROSA; CIONEK, 2006), quanto, ao que se refere ao seu enfrentamento, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tenha instituído a 
Doutrina da Proteção Integral a crianças e adolescentes, reconhecendo-os como sujeitos de direitos em caráter prioritário, garantindo meios para 
que essa proteção seja assegurada pelo conjunto de atores da sociedade, a partir da efetivação do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), a 
violação de seus direitos continua crescente, sobretudo, através das violências praticadas contra esta população (FARINELLI; PIERINI, 2016). 
Diante o exposto, o nosso estudo se debruça e reflete sobre o seguinte questionamento: Diante às contradições existentes entre o legal e o real, 
posto existir uma legislação que preconiza ter a criança e o adolescente o direito à proteção integral, e por outro lado as estatísticas evidenciarem 
que os direitos desta população vêm sendo violados, através da vivência de violências, quem são essas crianças e adolescentes – vítimas, e em 
que contexto familiar as mesmas se encontram? A partir deste questionamento, este estudo tem como Objetivo: Caracterizar o perfil das crianças 
e adolescentes vítimas de violência doméstica/intrafamiliar, atendidas e acompanhadas pelo setor de Serviço Social (SS) da Pediatria do Hospital 
da Restauração (HR) Recife – PE. O trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, com previsão de conclusão da primeira etapa para o mês 
de junho de 2018. A pesquisa possui caráter quanti/qualitativo, do tipo exploratório, descritivo, tendo como campo o Hospital da Restauração 
localizado no município do Recife - PE, maior hospital da Rede Pública do Nordeste do Brasil. Metodologicamente, esta primeira etapa da 
pesquisa classifica-se como documental, utilizando-se dos formulários dos casos acompanhados pelo setor de SS da Pediatria do HR, no período 
delimitado entre Julho de 2016 e Julho de 2017. Tendo como uma das categorias de análise a violência, entendemos exigir um procedimento 
metodológico comprometido com a leitura de totalidade, por possuir especificidades para além da aparência, assim, a teoria que embasará a 
análise dos dados é a teoria crítica. Os resultados parciais revelam que crianças e adolescentes do sexo masculino, na faixa etária entre 05 meses 
e 17 anos foram os mais atingidos; tendo como principais responsáveis pelas agressões a mãe, seguido pelo pai biológico, e, outros membros da 
família. Os tipos de violências mais freqüentes decorrem de negligência e espancamentos, causando traumas físicos, com conseqüência de 
traumatismos cranianos e queimaduras e, em alguns casos com morte. Quanto à natureza das violências praticadas estão: negligência, violência 
física, e, psicológica nesta ordem, estas que são sub-classificadas pelo serviço social conforme as suas especificidades, a exemplo das violências de 
rua, contra crianças, que são sub-classificadas como negligência dos pais ou responsáveis. Por se tratar de um estudo em andamento, este 
resumo não apresenta resultados analíticos conclusivos.
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