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RESUMO 

 

A violência contra crianças e adolescentes sempre esteve presente na história da 
humanidade e é atualmente considerada um grave problema de saúde pública no 
Brasil, constituindo a principal causa de morte a partir dos cinco anos de idade. Ela 
se expressa na forma de maus-tratos físicos, psicológicos, sexuais, econômicos ou 
patrimoniais, abandono e negligência, causando danos ainda pouco dimensionados. 
Trabalhar com casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes (VDCA) 
não é uma tarefa fácil, uma vez que o médico pode se defrontar com situações 
complicadas, notadamente no Programa de Saúde da Família (PSF), que mantém 
estreito vínculo com comunidades inseridas em cenários propícios a esse fenômeno 
e expostas a risco social. O país ainda carece de estudos no sentido de conhecer 
melhor o problema, seus desdobramentos e implicações, sendo que a dificuldade do 
diagnóstico figura entre as maiores barreiras enfrentadas pelas equipes atuantes 
nessa área. A partir dessas premissas, esta pesquisa exploratória, com análise 
qualitativa, foi desenvolvida com o propósito de identificar a percepção de médicos 
atuantes no PSF sobre o processo de atendimento às vítimas de VDCA na região de 
Sapopemba, município de São Paulo (SP). Como objetivos específicos, buscou-se 
investigar o entendimento desses profissionais sobre VDCA, a vivência e a prática 
diária deles no atendimento às vítimas e a sua formação profissional e/ou 
acadêmica. O estudo revelou que, além da falta ou do pouco conhecimento sobre as 
imbricações e impactos da VDCA ― consequências da não abordagem do tema nos 
cursos de graduação e da carência de educação continuada ―, os médicos 
dedicados a programas de atenção básica se confrontam com dilemas éticos e 
sentimentos que desembocam na percepção de impotência diante das vítimas de 
maus-tratos, associada ao medo de represálias por parte dos agressores e ao 
descrédito nas instituições que têm atribuição legal de dar encaminhamento aos 
casos. Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam que todos esses fatores juntos 
resultam em deficiências no sistema de notificação que acabam por ampliar as 
lacunas das estatísticas — pouco confiáveis — das ocorrências de violência 
doméstica no Brasil. O cenário atual da violência é bastante complicado e reivindica 
estudos sistemáticos sobre incidência e prevalência do fenômeno. Entende-se que o 
incremento das pesquisas e dos debates sobre o tema e programas de educação 
continuada pode atuar como importante instrumento para reverter o quadro 
endêmico da VDCA e construir estratégias de enfrentamento sintonizadas com a 
realidade da saúde pública brasileira. 
 
Palavras-chave: Violência. Saúde da família. Prática médica. Educação continuada. 



 

ABSTRACT 

 

Violence against children and adolescents has always been present in the history of 
mankind, and is currently considered a severe public health problem in Brazil, where 
it is the major cause of death after the age of five. It is expressed in the form of 
physical, psychological, sexual, economic or patrimonial abuse, abandonment and 
negligence, causing damage that has not yet been quantified. Working with cases of 
domestic violence against children and adolescents (DVCA) is a difficult task, as the 
doctor may have to deal with complicated situations, notably in the Family Health 
Program (PSF) which maintains close relationships with communities in scenarios 
where this phenomenon and the exposure to social risks are higher. There is a lack 
of studies, in Brazil, aimed at finding out more about the problem, its outcomes and 
implications, and the difficulty of diagnosis is one of the main hurdles faced by teams 
working in this area. Based on these premises, this exploratory research, with 
qualitative analysis, sought to identify the perceptions of doctors working in PSF on 
the process of healthcare for victims of DVCA in the region of the Sapopemba, in the 
municipal district of São Paulo (SP). As specific objectives, it seeks to investigate the 
understanding of these professionals on DVCA, their daily experience and practice in 
dealing with victims, and their professional and/or academic training. The study 
revealed that in addition to a lack of or insufficient knowledge of the related issues 
and impacts of DVCA ― the consequences of the failure of graduate courses to 
address the theme, and the lack of continuing education - doctors dedicated to basic 
healthcare programs face ethical dilemmas and feelings that are manifested as a 
sense of powerlessness to deal with victims of abuse, associated with a fear of 
reprisals by the aggressors and a lack of trust in the institutions that have legal 
attributions  to refer cases. The results of this research indicate that all these factors, 
taken together, result in shortfalls in the reporting system that end up widening the 
gaps in the  statistics  - already inconsistent - on domestic violence in Brazil. The 
current scenario of violence is very complicated, and calls for systematic studies on 
the incidence and prevalence of the phenomenon. It is understood that the increase 
in research and the debates on the theme and continuing education programs may 
act as important tools for reverting the endemic scenario of DVCA and building 
coping strategies that are in keeping with the reality of Brazilian public health. 
 
Key words: Violence. Family Health. Medical practice. Continuing education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A violência é um fenômeno observado nos mais diversos contextos sociais e 

naturais, de múltiplas formas e nas mais diferentes coordenadas de espaço e tempo. 

Manifesta-se tanto na luta feroz dos animais pela defesa de seu território como na 

força incontrolável dos vulcões e terremotos, mas, como enfatizam Barros et al. 

(1997), a prática deliberada da violência é atributo exclusivo do homem. E é pela 

ação desse agente que ela assume contornos de crueldade, tortura e desrespeito 

aos direitos humanos. 

 
O genocídio não ocorre entre os animais; é específico dos humanos. 
Intitulamo-nos de as mais complexas e enigmáticas das criaturas vivas. 
Podemos criar, proteger, educar e enriquecer. Também degradamos, 
humilhamos, escravizamos, odiamos, destruímos e matamos (MIR, 2004, 
p. 252). 

 

Na sociedade contemporânea, ganha ênfase a violência doméstica contra 

crianças e adolescentes (VDCA), indo de tapinhas e puxões de orelha a “lesões 

abdominais, fraturas de membros, mutilações, traumatismos cranianos, 

queimaduras, lesões oculares e auditivas, muitas delas levando à invalidez 

permanente ou temporária, ou até à morte” (MINAYO, 2002, p. 104).  

Essas práticas geralmente envolvem uma relação de força que, de acordo 

com Habigzang e Caminha (2004, p. 21), “baseia-se no pretenso poder disciplinador 

do adulto e na desigualdade adulto-criança” e muitas vezes se sustenta na “crença 

dos pais de que a punição corporal do filho é um método educativo e uma forma de 

demonstrar zelo e cuidado, vendo-o como sujeito de sua propriedade e não como 

sujeito de direitos” (CUNHA, 2004, p. 37). 

A VDCA ocorre principalmente no ambiente intrafamiliar e doméstico e se 

expressa na negligência e no abandono, nos abusos sexuais e maus-tratos físicos, 

psicológicos, econômicos ou patrimoniais. Abrange situações de exploração sexual 

visando a lucros, como prostituição e pornografia, rejeição, isolamento, depreciação, 

desrespeito, discriminação, corrupção, punições humilhantes ou cobranças 

exageradas do adulto em relação à criança ou ao adolescente. Em síntese, “são 

atos de hostilidade e agressividade que podem influenciar na imagem e autoestima 

da criança ou do adolescente” (HABIGZANG; CAMINHA, 2004, p. 22).  
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No Brasil, a situação é alarmante. Para Azevedo e Guerra (2005, p. 15), “o 

retrato emergente revela um fenômeno extenso, grave, desigual e endêmico”. 

Citando dados da Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na 

Infância (Sipani), Valle (2007) informa que 12% das 55,6 milhões de crianças 

brasileiras menores de 14 anos são vítimas de alguma forma de violência doméstica 

por ano. “Isso significa que 18 mil crianças são agredidas por dia, 750 por hora e 12 

por minuto”, afirmam Biscegli et al. (2008, p. 366), acrescentando que, “além disso, 

os óbitos por violência e acidentes (causas externas) ocupam o primeiro lugar na 

faixa etária entre cinco e 19 anos, o que significa que a violência mata mais que 

doenças infecciosas e parasitárias”.  

Sobre essa questão, Minayo e Souza (1998) alertam que, no decorrer das 

últimas quatro décadas, a violência passou a ser uma das principais causas de 

morbi-mortalidade na população de adolescentes e adultos jovens das grandes 

cidades, evidenciando um sério problema de saúde pública, o que requer esforços 

dos pesquisadores da área de saúde no sentido de conhecer melhor o problema. 

Quanto aos tipos de agressão infantil, Valle (2007) relata que os mais comuns 

são a violência física, a psicológica e a sexual e que, segundo dados do Sistema de 

Informação para a Infância e Adolescência (Sipia), de 1999 até 2007 foram 

registrados 28.840 casos de agressão física, 28.754 de violência psicológica e 

16.802 de abusos sexuais em todo o país.  

Já em pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Estudos da Criança 

(Lacri) da Universidade de São Paulo (USP) e citadas por Azevedo e Guerra (2005), 

no período de 1996 a 2004 a negligência aparece como a violência mais 

frequentemente notificada, o que, conforme as autoras, demonstra a tese defendida 

por alguns historiadores brasileiros de que há uma cultura camuflada do abandono 

infantil no Brasil. De um total de 110.250 notificações feitas, 44.890 estavam 

relacionadas à negligência. 

 
Claro que a violência verificada nas denúncias é apenas a ponta do iceberg 
das incontáveis agressões cometidas contra crianças e adolescentes em 
qualquer sociedade. Há muitos casos não notificados e o número deles 
depende do tamanho do complô de silêncio, do qual muitas vezes 
participam profissionais, vizinhos, parentes, familiares e até a própria vítima 
(AZEVEDO; GUERRA, 2005, p. 17). 
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O Ministério da Saúde (MS), em vários documentos publicados sobre o tema, 

reconhece a violência contra crianças e adolescentes como relevante problema de 

saúde pública. Na Proposta Preliminar de Prevenção e Assistência à Violência 

Doméstica (BRASIL, 1997), o MS afirma que as instituições do setor saúde vêm 

sendo intensamente requisitadas para atuar frente à questão. Admitindo que o 

fenômeno é pouco estudado e de diagnose difícil, observa que a dificuldade do 

diagnóstico da VDCA figura entre as maiores barreiras enfrentadas pelos 

profissionais dessa área.  

No documento intitulado “Violência intrafamiliar: orientações para a prática em 

serviço" (BRASIL, 2001a), o Ministério assume que o diagnóstico e o registro 

constituem um desafio para profissionais de todas as áreas. Como exemplo dessa 

dificuldade, Heise, Pitanguy e Germain (1998) destacam que são denunciados 

somente 2% dos casos de abuso sexual infantil dentro da família e 6% dos que 

ocorrem fora da família. Nesse contexto, importa considerar, como coloca Guerra 

(2008, p. 32), que a VDCA “tem na família sua ecologia privilegiada. Como esta 

pertence à esfera do privado, a violência doméstica acaba se revestindo da 

tradicional característica de sigilo”. 

Essas dificuldades são perceptíveis no cotidiano da prática médica. Desde o 

meu período de internato médico, quando pude acompanhar e fazer parte de um 

grupo que atuava como referência no atendimento às vítimas de violência doméstica 

contra crianças e adolescentes, vejo que trabalhar com casos desse tipo não é uma 

tarefa fácil, uma vez que o profissional pode se deparar com situações complicadas 

que necessitam do entendimento de um contexto bastante complexo, no qual o 

fenômeno está inserido. A proximidade com situações de violência muitas vezes 

envolve resistências, escrúpulos deontológicos ou mecanismos de defesa que 

podem prejudicar a suspeição, o diagnóstico e o atendimento dos casos. 

Durante a minha formação e até hoje, em minha prática diária como médico 

da família, noto a grande frequência com que os profissionais médicos são 

informados sobre episódios de VDCA. Isso se justifica pela própria proposta do 

Programa de Saúde da Família (PSF), de fortalecimento das relações e da 

manutenção de vínculos com as famílias, geralmente inseridas em cenários 

propícios a esse fenômeno e expostas a risco social. Percebo que a busca de 
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atendimento é mascarada por outros problemas ou sintomas que não se configuram, 

isoladamente, em elementos para um diagnóstico. 

Como docente, tenho a oportunidade de acompanhar estudantes de medicina 

em vários momentos de sua formação, dentro do campo de atenção primária à 

saúde, do primeiro ano até o internato. Verifico que eles, ao se confrontarem com 

esse fenômeno em determinada atividade prática ou discussão clínica, atribuem 

suas dificuldades no entendimento do problema à falta de uma abordagem mais 

significativa durante o curso superior. Entendo que isso se deve a projetos político-

pedagógicos inadequados para o enfrentamento dessa questão e para a formação 

de profissionais com um olhar diferenciado, o que implica rever conteúdos e 

diretrizes curriculares. 

Reações semelhantes também tive a oportunidade de vivenciar quando fui 

preceptor da residência médica em saúde da família, na qual o ideal de promoção à 

saúde sempre transcendeu o biologicismo. Procurávamos trabalhar questões 

diretamente relacionadas com essa perspectiva — cidadania, equidade, justiça 

social, objetivos de vida, lazer, trabalho em equipe, solidariedade e felicidade — e 

que se mostram escassas no cotidiano das vítimas de VDCA. Embora notasse que 

os médicos tinham um perfil adequado para a especialidade, pude perceber o 

desconforto deles quando se deparavam com tais situações e com as questões que 

elas demandavam. Assim como os graduandos, eles criticavam a falta de 

abordagem do tema ou a maneira muito superficial com que ele foi tratado durante a 

sua formação acadêmica. 

Reafirmo que nem sempre o diagnóstico da violência doméstica contra a 

criança e o adolescente é fácil. A falta de conhecimento e habilidade, somada muitas 

vezes ao medo e às incertezas, inviabilizam a notificação. Isso é um indicativo de 

que as escolas médicas em geral não possuem uma proposta consistente para 

discutir o tema com a seriedade que ele requer e merece, o que acaba por promover 

ainda mais o desconhecimento sobre os casos de VDCA e suas implicações sociais.  

Constato ainda que, dentre as barreiras encontradas pelos profissionais de 

saúde que lidam com situações de violência, de maneira geral, está a falta de uma 

linguagem comum e de conceitos que articulem o conhecimento médico ao de 

outras áreas, como a sociologia, a antropologia, a psicologia e o direito. Outros 
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obstáculos são a pouca experiência e habilidade de muitos profissionais em 

reconhecer um caso de abuso, o medo de se envolver em uma questão legal e 

sofrer represálias, o receio de quebrar o vínculo com as famílias e a falta de 

confiança nas instituições que darão seguimento aos casos. 

Considerando a violência como tema prioritário a ser enfrentado pelo setor 

saúde, especialmente pelos serviços que lidam de forma direta com crianças e 

adolescentes vítimas de violências, há que se reconhecer, como o faz o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 1997, p. 7), que “a tarefa que se coloca, para aqueles que 

buscam enfrentar o problema, é a de sistematizar o conhecimento de cada forma de 

violência e propor medidas de prevenção e assistência particulares a cada tipo”.  

Isso traz à tona outra importante questão, a de que, apesar desse 

conhecimento, ainda insuficiente e fragmentado, ser compartilhado por instituições 

direcionadas para ensino, pesquisa e assistência, “raramente [...] os profissionais de 

saúde que estão voltados para o atendimento da população têm essa preocupação 

no atendimento e acesso ao saber dos pesquisadores” (BRASIL, 1997, p. 8). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) e o Código de 

Ética Médica (CFM, 2009) obrigam a notificação, por parte do médico, dos casos de 

suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes. O 

descumprimento dessa determinação caracteriza conduta passível de penalizações 

administrativas e/ou multas. O ECA, em seu artigo 245, prevê multa de três a vinte 

salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

No primeiro ano deste século, o Ministério da Saúde instituiu a Portaria 

GM/MS 1.968/2001 (BRASIL, 2001b), que dispõe sobre a comunicação, às 

autoridades competentes, de casos de suspeita ou de confirmação de maus-tratos 

contra crianças e adolescentes atendidos nas entidades do Sistema Único de 

Saúde (SUS). “A obrigatoriedade da notificação está assegurada também pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM) e por alguns Conselhos Regionais, a 

despeito do receio de muitos médicos que se omitem, alegando segredo 

profissional.” (BRASIL 2002a, p. 8-9). 

Corroborando a constatação do Ministério da Saúde (BRASIL, 1997) de que a 

baixa notificação dos casos de violência por parte dos profissionais das áreas de 

saúde, educação e bem-estar social indica o pouco conhecimento e envolvimento 
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deles com o problema e com as instituições especializadas no atendimento de 

crianças vítimas de violências, Guerra (1992) aponta a participação excessivamente 

tímida dos profissionais em termos de notificação, insinuando haver o que ela chama 

de “lei do silêncio” em torno do assunto, agravada, segundo a autora, pela 

abstinência desses profissionais de discuti-lo cientificamente e até mesmo de 

recorrer às instâncias de proteção à infância para a notificação de casos, conforme 

dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Concordo com Azevedo e Guerra (2005) quando elas apontam, como um dos 

pontos críticos para enfrentar essa realidade, o descompromisso da universidade, 

especialmente nos cursos de saúde, educação, direito e ciências sociais quanto à 

compreensão e eliminação do fenômeno. “O resultado disso é a sua naturalização e 

banalização no cotidiano de todos nós e a convivência pacífica dos profissionais 

com uma realidade, no mínimo trágica e ultrajante, da infância e da adolescência” 

(AZEVEDO; GUERRA, 2005, p. 23). 

Para reverter esse quadro é fundamental que a temática da violência 

doméstica contra a criança e o adolescente seja parte obrigatória dos currículos de 

graduação, não somente do curso de medicina, mas de outros tantos que lidam com 

o complexo universo da infância e da adolescência, a exemplo de pedagogia, 

assistência social, enfermagem, direito. Afinal, diante da magnitude dos impactos da 

VDCA, os profissionais de diversas áreas precisam estar capacitados para entender 

o problema e ajudar as vítimas. 

As formulações até aqui apresentadas justificam e mostram a relevância de 

estudos direcionados a explorar esse tema e a dar visibilidade a uma questão social 

tão polêmica e carente de estudos mais aprofundados como a VDCA. Nessa 

perspectiva, a pesquisa que exponho em forma de dissertação foi elaborada com o 

propósito de identificar a percepção de médicos do Programa de Saúde de Família 

(PSF) sobre o processo de atendimento às vítimas de VDCA na região de 

Sapopemba, no município de São Paulo (SP). Como objetivos específicos, busquei 

investigar o entendimento de médicos do PSF sobre VDCA, a vivência e a prática 

diária desses profissionais no atendimento às vítimas e a sua formação profissional 

e/ou acadêmica. 

Com os resultados deste trabalho espero abrir um campo fértil para o debate 

e a reflexão sobre o tema, a fim de estimular os médicos que estão envolvidos com 
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o PSF, as escolas médicas responsáveis pela formação de novos profissionais, os 

gestores da área de saúde e as equipes de saúde em sua totalidade para a 

capacitação, o desenvolvimento de políticas mais adequadas para o enfrentamento 

desse fenômeno e a criação de mecanismos para o compartilhamento de 

experiências, possibilitando a adoção de práticas e ações multidisciplinares que 

garantam maior qualidade no atendimento.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Nesta seção são abordadas questões relativas à temática em debate, 

iniciando por um breve histórico da violência na infância e as diversas formas de 

manifestação dela. Em seguida se descreve sinteticamente a evolução do cenário 

de violência doméstica contra a criança e o adolescente no Brasil, dando-se ênfase 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O processo de notificação dos casos de maus-tratos e os fundamentos éticos 

e legais relacionados ao atendimento das vítimas de VDCA ocupam espaço 

importante nas discussões a partir daqui desenvolvidas, com base nas formulações 

e pontos de vista de especialistas de diversos campos científicos.  

Também são colocados em pauta o Programa de Saúde da Família (PSF), o 

processo de educação continuada e o posicionamento médico diante da violência. 

Dados relevantes e que interessam de maneira especial a este estudo se encontram 

reunidos ao final desta revisão bibliográfica e têm como foco a VDCA no Estado de 

São Paulo e na região de Sapopemba, que constitui o campo da pesquisa. 

 

 

2.1 VISÃO HISTÓRICA DA VIOLÊNCIA NA INFÂNCIA 

 

 

A violência contra crianças sempre esteve presente na história da 

humanidade. Ariés (1978) afirma que, em todos os povos e em todas as épocas, 

elas foram vítimas de violência, às vezes em nome de causas religiosas, outras 

vezes econômicas ou políticas.  

 
A violência penetra a nossa história e a da humanidade. Em todas as 
sociedades e em cada cultura, passado e presente, a violência amoldou a 
evolução sociocultural. Enquanto nenhuma sociedade pôde ver-se livre de 
violência, em algumas culturas ela foi suprimida com outra violência, 
institucional e opressiva (MIR, 2004, p. 252). 

 
A infância foi ignorada pela sociedade adulta durante muitos séculos. Lima 

(1980, p. 100) comenta que “o mundo antigo desconhecia a existência (específica) 

da criança. Existiam, apenas, adultos de tamanhos diferentes.” De acordo com 
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Sarmento e Gouvêa (2008, p. 18), “as crianças foram representadas prioritariamente 

como ‘homúnculos’, seres humanos miniaturizados que só valia a pena estudar e 

cuidar pela sua incompletude e imperfeição”.  

Engels (2006) lembra que em tribos primitivas não eram raros os casos em 

que as mães matavam suas crias para se vingar de seus maridos torturadores, como 

também não era difícil, entre alguns povos orientais, o infanticídio de meninas, 

porque os meninos tinham preferência. Ainda hoje, em países como a China e a 

Índia, a predileção dos pais pelo filho do sexo masculino é mantida como uma 

tradição que se expressa em violência contra as crianças do sexo feminino. 

 
Na Ásia do Sul e no Próximo e Médio Oriente, há uma sobremortalidade das 
meninas com menos de 5 anos, devido também a factores culturais. A 
preferência dada aos meninos, devido, entre outras, a razões religiosas, 
econômicas e políticas, origina uma insuficiência de cuidados médicos e de 
cuidados básicos e de alimentação às meninas, cujo estado de saúde se 
deteriora. Esta negligência e discriminação em relação às meninas verifica-
se particularmente na China e na Índia, onde a redução das famílias, 
associada a uma forte preferência pelos meninos e à possibilidade técnica 
de conhecer o sexo da criança antes do nascimento, tem aumentado o 
número de abortos de fetos do sexo feminino (RAMOS, 2004, p. 36). 

 

Segundo Attané (2006), ao lado da China e da Índia estão Bangladesh, 

Paquistão, Taiwan, Coreia do Sul e a Indonésia. Juntos, esses países concentram 

três dos 6,5 bilhões de habitantes do planeta. Aborto seletivo de meninas, 

tratamento desigual de meninos e meninas, estatuto social secundário e más 

condições sanitárias, gerando uma supermortalidade feminina na infância e na idade 

adulta, representam um conjunto de particularidades que concorrem para o déficit de 

mulheres nesses países. 

A autora comenta que negligenciar as meninas, colocá-las em segundo plano 

em relação aos meninos no que diz respeito à alimentação, cuidados, vacinação, 

são práticas comuns e frequentemente fatais, que levam a fortes desigualdades de 

mortalidade entre os sexos, especialmente na infância. A mortalidade infanto-juvenil, 

entre o nascimento e o quinto ano de vida, é normalmente mais forte entre os 

meninos que entre as meninas. Na Índia, ela é, entre as meninas, 7% maior que 

entre os meninos; no Paquistão, 5%; em Bangladesh, 3%. 

Na matéria intitulada “Preferência por filhos homens gera escassez de 

mulheres na Ásia”, o Jornal do Brasil (2010) revela que a discriminação sexual na 

Ásia se reflete na disparidade de nascimentos, fenômeno que já provocou uma 
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carência de cerca de 96 milhões de meninas, sobretudo na China e na Índia. 

Citando informe divulgado dia 8 de março deste ano pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o texto enfatiza que elas são impedidas de 

nascer ou privadas de cuidados médicos necessários para garantir sua 

sobrevivência.  

O relatório do PNUD corrobora as informações de Ramos (2004), afirmando 

que a antiga predisposição à preferência pelos filhos homens está agora combinada 

com a tecnologia médica moderna, que permite saber rapidamente o sexo de um 

bebê antes de seu nascimento, contribuindo para agravar o fenômeno dos abortos 

quando o feto é do sexo feminino. 

Essa é apenas uma das muitas situações de violência das quais crianças são 

vítimas na história da humanidade. Em outros tempos, o que para nós seria 

entendido hoje como violência sexual ou assassinato, não passava de 

comportamento socialmente aceito pelo senso moral da época. Assim sucedeu com 

a ideia de bem e mal. Nas tribos brasílicas, por exemplo, era comum eliminar o 

doente, o decrépito, a criança espúria e deformada. Para tais povos, conforme 

Engels (2006), era absolutamente normal a intervenção sobre a vida dessas 

pessoas e essa prática não era considerada ignóbil ou hedionda.  

Pires e Miyazaki (2005) colocam que, no império greco-romano, o infanticídio 

era prática habitual, cabendo ao pai definir se aceitava ou não o recém-nascido, que, 

quando rejeitado ou abandonado, dificilmente era recolhido por alguém e acabava 

morrendo. Também era comum condenar à morte crianças portadoras de 

deficiências ou malformações, pois se acreditava que estas não seriam socialmente 

úteis, estando assim justificada a sua eliminação.  

 
Crenças justificando o sacrifício de crianças são também relatadas na 
literatura. Os índios mexicanos, por exemplo, associavam o sucesso da 
colheita de milho com sacrifícios: por ocasião da semeadura era sacrificado 
um recém-nascido; quando o milho germinava, uma criança maior; crianças 
ainda maiores quando a planta crescia e, por ocasião da colheita, eram 
sacrificados homens mais velhos (PIRES; MIYAZAKI, 2005, p. 43). 

 
No Brasil, segundo Guerra (2001), durante o processo de colonização, 

iniciado no século XVI, os padres jesuítas foram os responsáveis pela introdução de 

castigos físicos aplicados às crianças como métodos educativos — práticas não 

utilizadas pelos indígenas para disciplinamento dos filhos. Por longos anos, pais e 
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professores adotaram espancamento com palmatória, varas de marmelo, galhos de 

goiabeira, réguas, chicotes e cintos. 

Em relação aos cuidados com a infância carente, Guará (1998) relata que a 

primeira medida oficial no Brasil foi tomada em 1553 pelo rei D. João II, que 

determinou que as crianças órfãs tivessem sua alimentação garantida pelos 

administradores da Colônia. Nessa época, as crianças exerciam uma função 

estratégica na conquista do Brasil pelos portugueses: como tinham capacidade de 

aprender um novo idioma, serviam como intérpretes das línguas indígenas e, assim, 

aos interesses da catequese jesuítica; eram conhecidas como meninos-língua.  

Ferreira e Carvalho (1999) afirmam que a criação das Santas Casas de 

Misericórdias, no Brasil Colônia, passou a importar outro costume de Portugal: a 

roda dos enjeitados. Consistia numa porta giratória, acoplada ao muro da instituição, 

com uma gaveta onde as crianças enjeitadas eram depositadas em sigilo, ficando as 

mães no anonimato. Geralmente, os bebês eram fruto de uma gravidez indesejada 

ou condenada socialmente. 

Especificamente na área médica, os estudos de Santos (1985) indicam que 

as primeiras informações sobre violência contra crianças e adolescentes se devem 

ao médico francês Ambroise Tardieu, que em 1860 demonstrou a presença, em 

cadáveres de crianças, de fraturas ósseas supostamente causadas por maus-tratos. 

Em 1946, o radiologista norte-americano Caffey descreveu casos de hematoma 

subdural e múltiplas fraturas ósseas em seis crianças que não apresentavam uma 

doença óssea de base que explicasse tal condição. Em 1953, Silverman, discípulo 

de Caffey, relatou fraturas em crianças provocadas por negligência ou por 

traumatismos, em consequência de violência física produzida pelos pais, e assinalou 

que estes negavam a sua culpa e a atribuíam a acidentes. 

Em 1962, para diagnóstico desses casos, propôs-se o termo “síndrome da 

criança espancada”, mas o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001a) considera que o 

termo atualmente utilizado ― “síndrome dos maus-tratos infantis” — mostrou-se 

mais adequado por não se restringir à violência física e, como atos de omissão 

também são prejudiciais às crianças, hoje também se trabalha com os conceitos de 

abandono e negligência, abordados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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O artigo 5º do ECA determina que “nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.” (BRASIL, 1990). Mas a realidade é bem diversa e contraria 

as premissas do Estatuto. Ao abordar as determinações legais contidas no ECA, 

Castro (2002) afirma que crianças e adolescentes são negligenciados de várias 

formas nos mais diferentes contextos sociais. Enfatiza que qualquer tipo de ação 

que não atenda às suas necessidades básicas de alimentação, moradia, educação, 

saúde, lazer, constitui descuido, incúria e desleixo, sendo, portanto, considerada 

negligência.  

O cenário dramático da vitimização de crianças e adolescentes se traduz na 

formulação de Mir (2004, p. 253) que, citando Keegan (1993), denuncia que, 

“enquanto a civilização diminuiu nossa vulnerabilidade a predadores não-humanos, 

ela pouco fez para diminuir a violência entre a espécie”, acrescentando que “os 

homens se tornam os principais predadores de humanos vulneráveis (especialmente 

mulheres, jovens e crianças)”.  

 

 

2.2 AS MÚLTIPLAS FACES DA VIOLÊNCIA 

 

 

A VDCA pode se manifestar de diversas formas, incluindo maus-tratos físicos, 

psicológicos, sexuais, econômicos ou patrimoniais, causando perdas de saúde ainda 

pouco dimensionadas. Para o entendimento desse tema é importante conhecer 

alguns conceitos fundamentais, começando pelo de violência intrafamiliar, 

considerada pelo Ministério da Saúde como  

 
toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, 
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro 
membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função 
parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à 
outra [...] o conceito de violência intrafamíliar não se refere apenas ao 
espaço físico onde a violência ocorre, mas também às relações em que se 
constrói e efetua (BRASIL, 2001a, p. 15). 

 

A violência doméstica, conforme Azevedo e Guerra (1995, p. 36), é “todo ato 

ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e/ou 

adolescentes [...] capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima”. 
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Segundo as autoras, isso implica “transgressão do direito que crianças e 

adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento” (AZEVEDO; GUERRA, 1995, p. 36). 

Deslandes (1994, p. 11) afirma ser o abuso ou maus-tratos definidos “pela 

existência de um sujeito em condições superiores (idade, força, posição social ou 

econômica, inteligência, autoridade) que comete um dano físico, psicológico ou 

social”. Explica que isso pode ocorrer contrariamente à vontade da vítima ou por 

consentimento obtido a partir de indução ou sedução enganosa. Com base nas 

formulações da autora, o “Guia de atuação frente a maus-tratos na infância e na 

adolescência” (SBP; FIOCRUZ; MJ, 2001, p. 12) enfatiza que  

 
os maus-tratos físicos constituem-se no uso da força física de forma 
intencional, não acidental, praticada por pais, responsáveis, familiares ou 
pessoas próximas da criança ou adolescente, com o objetivo de ferir, 
danificar ou destruir esta criança ou adolescente, deixando ou não marcas 
evidentes. As lesões podem ser provocadas por golpes, lançamento contra 
objetos duros, queimaduras, arrancamentos de dentes ou cabelos, 
mordidas, ferimentos por arma branca (faca) ou arma de fogo, etc. 

 
De acordo com Fonseca (2001), essa e outras formas de violência 

intrafamiliar se configuram como um problema de saúde pública relevante e um 

desafio para os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, está 

inserido o abuso sexual, caracterizado como 

 
todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual, cujo agressor 
esteja em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que o 
da criança ou adolescente. Tem por finalidade estimulá-la sexualmente ou 
utilizá-la para obter estimulação sexual. Essas práticas eróticas e sexuais 
são impostas às crianças ou aos adolescentes por violência física, ameaça 
ou indução de sua vontade. Pode variar desde atos que não exijam contato 
físico, mas que envolvam o corpo (HABIGZANG; CAMINHA, 2004, p. 25). 

 
Esse tipo de violência pode variar desde atos em que não exista contato 

sexual (voyerismo, exibicionismo) aos diferentes tipos de atos com contato sexual, 

incluindo a situação de exploração sexual visando a lucros como prostituição e 

pornografia.  

Também se inclui nas formas de VDCA o abuso psicológico que, segundo 

Habigzang e Caminha (2004), abrange rejeição, isolamento, depreciação, 

desrespeito, discriminação, corrupção, punição ou cobranças exageradas do adulto 

em relação à criança ou ao adolescente. Envolve, conforme o Ministério da Saúde 
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(BRASIL, 1997), a utilização da criança ou adolescente para atender às 

necessidades psíquicas do adulto.  

Nas “Orientações para a prática em serviço” (BRASIL, 2001a), são apontados 

os seguintes exemplos: 

 

1) Violência física (tapas, empurrões, socos, mordidas, queimaduras, cortes). 

2) Violência sexual (carícias não desejadas, penetração forçada, com pênis ou 

objetos, exposição a material pornográfico, exibicionismo ou masturbação forçados).  

3) Violência psicológica (insultos, humilhações, desvalorização, chantagem, 

ridicularização, isolamento de amigos e/ou familiares).  

 

Outra forma bastante comum de VDCA é a negligência, que diz respeito às 

omissões dos pais ou de outros responsáveis quando deixam de satisfazer as 

necessidades básicas para o desenvolvimento físico, emocional e social da criança 

ou adolescente. Azevedo e Guerra (2005) apontam o abandono — ausência física 

do responsável — como uma forma extrema de negligência.  

Configura-se no comportamento dos pais ou responsáveis quando falham em 

alimentar, vestir adequadamente seus filhos, medicar, educar e evitar acidentes. 

Cabe ponderar que, como colocam Azevedo e Guerra (1995), essas falhas só 

podem ser consideradas como abusivas quando não são devidas à carência de 

recursos socioeconômicos. O Ministério da Saúde (BRASIL, 1997) salienta que o 

abandono parcial ou temporário promovido pelos adultos é uma das formas de 

negligência.  

Pires e Miyazaki (2005) definem o abandono como uma forma grave de 

negligência, que por sua vez evidencia a ausência de um vínculo adequado dos 

responsáveis com seu filho. Comentam que famílias negligentes geralmente 

apresentam consumo elevado de álcool e drogas, grande número de filhos, 

psicopatia e desestruturação familiar. “Além disso, baixa renda, desemprego e 

pobreza são fatores associados a alto risco para negligência dos filhos, sendo 

negligência física a mais associada com pobreza” (PIRES; MIYAZAKI, 2005, p. 44). 
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Indicando a negligência como o tipo mais frequente de maus-tratos, as 

autoras a classificam em três categorias: física, emocional e educacional. A primeira 

comporta a maior parte dos casos e inclui 

 
a) ausência de cuidados médicos, pelo não reconhecimento ou admissão, 
por parte dos pais ou responsáveis, da necessidade de atenção ou 
tratamento médico, ou em função de crenças ou práticas religiosas; b) 
abandono e expulsão da criança de casa por rejeição; c) ausência de 
alimentação, cuidados de higiene, roupas, proteção às alterações 
climáticas; d) imprudência ou desobediência às regras de trânsito e falta de 
medidas preventivas para evitar intoxicação exógena; e) supervisão 
inadequada, como deixar a criança sozinha e sem cuidados por longos 
períodos (PIRES; MIYAZAKI, 2005, p. 44). 

 
A negligência emocional inclui ações como falta de suporte emocional, afetivo 

e atenção, exposição crônica à violência doméstica, permissão para o uso de drogas 

e álcool (sem intervenção), permissão ou encorajamento de atos delinquentes, 

recusa ou não procura por tratamento psicológico quando recomendado. Já a 

educacional envolve permissão para faltar às aulas após os pais ou responsáveis 

terem sido informados para intervir, não realização da matrícula em idade escolar e 

recusa para matricular a criança em escola especial quando necessário. Todas 

essas formas de negligência configuram um quadro dramático: 

 
As crianças vítimas de violência formam no Brasil um país chamado 
infância, que está longe de ser risonho e franco. Infância pobre, vítima da 
violência social mais ampla; incluem-se os contingentes de ‘menores 
carentes’, ‘menores abandonados’ e ‘menores infratores’. Essas crianças, 
cotidianamente são aquelas para as quais de nada adiantou a Declaração 
Universal dos Direitos da Criança porque elas não são vistas como crianças 
e sim como pivetes, isto é, crianças rejeitadas, periféricas, apenas toleradas 
pelo sistema social que as produziu e as exclui. [...] Infância explorada, 
vítima da violência no trabalho. [...] Infância torturada, vítima de violência 
institucional. Aqui se inclui o contingente de crianças vítimas de maus-tratos 
nas instituições seja de assistência, seja de repressão, seja de tratamento. 
[...] Infância fracassada, aqui se concentram as crianças vítimas da violência 
escolar como forma de exclusão. [...] Infância vitimizada, vítima de violência 
doméstica. Este é o contingente vítima de violência no lar e, por isso 
mesmo, a mais secreta de todas (AZEVEDO; GUERRA, 2005, p. 233). 

 

Entendida como o não reconhecimento ou anulação do outro, negação da 

dignidade humana ou uso excessivo de poder ou ausência de compaixão, a 

violência, na visão de Zaluar e Leal (2001, p. 148), “ressalta [...] o pouco espaço 

existente para o aparecimento do sujeito da argumentação, da negociação ou da 

demanda, enclausurado na exibição da força física sobre o oponente, esmagado 

pela arbitrariedade dos poderosos que se negam ao diálogo”. 
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2.3 VDCA NO BRASIL 

 

 

Apontada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2001a, 2002a) como um grave 

problema de saúde pública e como a principal causa de morte de crianças e 

adolescentes a partir dos cinco anos de idade, a violência aumenta vertiginosamente 

nas cidades brasileiras. Com ela, cresce também o número de crianças e 

adolescentes que chegam à rede pública de saúde como vítimas de maus-tratos, de 

abusos físicos, sexuais e psicológicos ou de abandono e negligência. 

“Crianças, adolescentes e jovens adultos não apenas são vítimas da violência 

fatal. São igualmente alvos preferenciais das graves violações de direitos 

econômicos e sociais” (ADORNO, 2010, p. 14). Trata-se de uma população cujos 

direitos básicos são muitas vezes violados, como o acesso à escola, a assistência à 

saúde e aos cuidados necessários para o seu desenvolvimento. 

Ao abordar essa questão, Pinheiro e Adorno (1993, p. 111) asseveram que 

tais violações roubam a infância das crianças e constatam que “a atual conjuntura 

sócio-econômica, marcada pelo aprofundamento das desigualdades regionais e 

sociais, pesa com maior voracidade e perversidade seus efeitos sobre crianças e 

adolescentes”.  

Esse cenário é bastante complexo e apresenta uma violência multifacetada, 

que vai muito além da agressão física e se desdobra em tentáculos que invadem os 

lares brasileiros ― e do mundo inteiro. A privação da educação, a falta de alimento, 

de moradia, de afeto, a carência dos meios mais elementares de sobrevivência são 

de igual modo formas de manifestação da violência que geram um contingente 

considerável de crianças abandonadas e crianças sem infância.  

 
Criança sem infância não é sinônimo de criança abandonada. É noção que 
a esta inclui, mas a ela não se limita. Abrange, também, multidões de 
crianças que têm lar e família, mas não têm infância. É de outra natureza a 
carência que sofrem e elas próprias o dizem. Algumas carecem de amor, 
cujas famílias, às vezes mutiladas, sucumbem às adversidades de um 
mercado de trabalho excludente, ao trabalho incerto, ao salário insuficiente, 
à brutalização da chamada mão-de-obra sobrante. Outras carecem de 
justiça. Seus supostos direitos estão sendo negados. E elas sabem disso. 
Todas carecem de infância, pois nelas já foi produzido à força o adulto 
precoce, a vítima precoce, o réu precoce (MARTINS, 1991, p. 12-13).  
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É assim que a violência se revela no meio social, de tantos e diferentes 

modos que por vezes é de difícil percepção por parte de quem as estuda ou convive 

com elas. Pode, inclusive, ser traduzida pela inserção precoce da criança no mundo 

do trabalho. A respeito desse aspecto, Adorno (1991, p. 191-192) comenta que 

 
o trabalho adulto, que deveria ser fonte de proteção, transfigura-se em fonte 
de opressão. De fato, os dados sugerem a configuração de uma ordem pelo 
avesso. O trabalho infantil aparece como subsídio importante ao trabalho 
familiar. A família que, na sua origem, pensava-se como fonte de 
solidariedade, de proteção e de socialização primária das crianças se 
subverte para justamente apoiar-se no universo infantil. É como se as 
famílias fossem socializadas pelas crianças e não o seu contrário. 

 
E é exatamente nas relações familiares, dentro de casa, que a violência 

contra crianças e adolescentes ocorre com maior frequência, perpetrada por e sob o 

olhar de adultos que deveriam protegê-los. Com referência aos aspectos de 

morbidade por violência doméstica, Deslandes (1994) aponta o ambiente familiar 

como lócus privilegiado desses atos, infligidos quase sempre pelos próprios pais ou 

responsáveis e exercidos de forma variada. E eles não se restringem às camadas 

mais pobres da sociedade 

 
A violência é um fenômeno que se desenvolve e dissemina nas relações 
sociais e interpessoais, implicando sempre uma relação de poder que não 
faz parte da natureza humana, mas que é da ordem da cultura e perpassa 
todas as camadas sociais de uma forma tão profunda que, para o senso 
comum, passa a ser concebida e aceita como natural a existência de um 
mais forte dominando um mais fraco (SILVA, 2002, p. 19). 
 

A própria legislação brasileira é conivente com a crença de que, em certa 

medida, a violência contra a criança é aceita. O Código Civil Brasileiro – Lei 

10.406/2002, em seu artigo 1634 inciso VII, estabelece que compete aos pais exigir 

que os filhos “lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 

e condição” (BRASIL, 2002c). O mesmo documento determina que perderá o poder 

familiar o pai ou a mãe que abandonar ou castigar imoderadamente o filho e faz 

referência à proibição de castigos imoderados, o que dá margem à compreensão de 

que castigos moderados são permitidos.  

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia a Estatística (IBGE) em 2007, a 

população brasileira total alcançou quase 190 milhões de pessoas. As crianças de 

até nove anos representam 16% da população total, com 30,4 milhões de pessoas. 

Já os meninos e meninas entre 10 e 14 anos formam cerca de 9% dos brasileiros 
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que, em números absolutos, somam 17,8 milhões. Os adolescentes de 15 a 17 

anos, por sua vez, ocupam 5% do total, ou 10,2 milhões de pessoas, enquanto o 

grupo etário das pessoas com mais de 18 anos continua sendo a maioria da 

população, 70%, ou cerca de 131,2 milhões nessa faixa etária. 

Apesar da grandeza desses dados — especialmente em termos de público 

infanto-juvenil, que corresponde a 30% da população brasileira — o Brasil não conta 

com estatísticas confiáveis sobre fenômeno da VDCA. Os dados são esparsos, 

fragmentados, quase episódicos; dizem respeito mais à incidência e quase nunca à 

prevalência, revelando superficialmente a realidade de algumas modalidades do 

fenômeno (violência física e sexual), enquanto outras continuam ocultas (violência 

psicológica e negligência).  

Azevedo e Guerra (2005) criticam a falta de dados confiáveis relacionadas ao 

fenômeno da violência doméstica contra os jovens, enfatizando que mesmo a fatal, 

aquela que leva a vítima à morte, recebe outras denominações e acaba encoberta. 

As autoras comentam que, associado ao fato de o Brasil não manter estatísticas 

oficiais sobre casos notificados e não realizar estudos sistemáticos sobre incidência 

e prevalência do fenômeno, o tradicional “complô de silêncio” cerca essa modalidade 

de violência.  

Essa situação, de acordo com Duncan (2004), camufla a violência doméstica 

fatal sob denominações que encobrem sua verdadeira face, qual seja a de pais que 

— por atos ou omissões — matam seus filhos ou os deixam morrer de morte 

“morrida” ou “matada”. Daí porque não basta pesquisar apenas a incidência ou a 

violência doméstica denunciada. É preciso investigar também a prevalência para 

que se possa ter uma ideia aproximada das dimensões da cifra oculta.  

Aspecto importante a ser considerado é a disseminação da prática da 

violência como efeito direto da violência sofrida, num ciclo de vingança que parece 

não ter fim.  

 
A vingança constitui [...] um processo infinito, interminável. Quando a 
violência surge em um ponto qualquer da comunidade, tende a se alastrar e 
a ganhar a totalidade do corpo social, ameaçando desencadear uma 
verdadeira reação em cadeia, com consequências rapidamente fatais em 
uma sociedade de dimensões reduzidas. A multiplicação das represálias 
coloca em jogo a própria existência da sociedade (GIRARD, 1990, p. 27). 
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Como concluem Pinheiro e Adorno (1993, p. 115), não é sem motivos que as 

crianças e adolescentes, vítimas preferenciais de violência física, “paradoxalmente 

respondam à violência por meio da única linguagem que o aprendizado das 

adversidades da vida lhes ensinou: a violência”. E essa corrente amplificada de 

violência ganha enormes proporções, acionando instituições e aparelhos de Estado, 

que se mobilizam no combate, muitas vezes com mais violência. 

 
Não é o culpado que interessa, mas as vítimas não vingadas; é delas que 
vem o perigo mais imediato. É preciso oferecer a estas vítimas uma 
satisfação rigorosamente avaliada, apaziguando seu desejo de vingança 
sem despertá-lo em outra parte [...] preservar a segurança do grupo 
eliminando a vingança, de preferência por meio de uma reconciliação 
fundada em um compromisso ou, caso esta reconciliação seja impossível, 
por meio de um confronto armado, organizado, de forma a impedir a 
propagação da violência [...] (GIRARD, 1990, p. 34). 

 

Essas formulações indicam a devastadora influência que os atos violentos 

exercem sobre o comportamento das vítimas e das pessoas com elas envolvidas, que 

acabam imitando os agressores. Para Tarde (1907), não há vida social sem imitação. 

Na sua definição, sociedade é “uma coleção de seres com tendência a se imitarem 

entre si, ou que, sem se imitarem, atualmente se parecem, e suas qualidades comuns 

são cópias antigas de um mesmo modelo.” (TARDE, 1907, p. 93). O autor afirma que 

as pessoas imitam as outras a cada instante e que mesmo as raras inovações são em 

sua maior parte combinações de exemplos anteriores. Por esse prisma, se o sujeito 

está inserido num contexto social perverso, desumano e cruel, a tendência é que 

assimile e incorpore esse modelo. Em síntese, “a criança e o adulto refletem o mundo 

no qual foram formados e educados” (MIR, 2004, p. 253). 

Azevedo e Guerra (2005) salientam que adolescentes que sofreram maus-

tratos familiares sofrem mais episódios de violência na escola, vivenciam mais 

agressões na comunidade e transgridem mais as normas sociais, fechando assim um 

círculo de violência. Isso evidencia a vulnerabilidade de sujeitos ainda em fase de 

desenvolvimento da personalidade. Sobre essa questão, Pfromm Neto (2002, p. 20) 

salienta que 
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as óbvias fragilidade e vulnerabilidade das crianças, os recursos limitados 
de que dispõem tanto no plano das capacidades físicas como de natureza 
cognitiva, emocional e social, ganham dimensões particularmente 
preocupantes num mundo caracterizado por rápidas mudanças sociais, 
tecnológicas, científicas e econômicas, às voltas com as transições e 
mudanças na família, a presença e a tentação dos tóxicos, as crescentes 
liberdades sexuais e os crescentes riscos, a influência avassaladora da 
televisão na vida, no comportamento, nas expectativas e na construção 
pessoal da realidade, os infortúnios associados à pobreza e ao despreparo 
para viver de modo feliz e sadio, conviver e exercer a cidadania 
responsável. 

 

Os traumas físicos e psíquicos são os reflexos mais nefastos e traumáticos da 

violência. Pires e Miyazaki (2005) listam características de crianças submetidas à 

violência doméstica: são mais agressivas quando comparadas às que não sofreram 

violência, têm baixa autoestima, déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de 

relacionamento interpessoal, comportamento abusivo, baixo rendimento escolar, 

delinquência, gravidez precoce, uso de drogas, capacidade cognitiva e de 

desenvolvimento da linguagem inferiores. Essas crianças e adolescentes 

apresentam graves consequências físicas, como dor, sofrimento ou estresse 

associados ao abuso crônico, pois vivem em constante estado de alerta para maus-

tratos. Do ponto de vista social, custos diretos incluem gastos com o sistema de 

investigação judicial, cumprimento de penas e com o sistema de saúde. Custos 

indiretos incluem atividades criminais, doenças mentais, uso de drogas, violência 

doméstica, serviços de educação especial, desemprego e aumento na frequência de 

utilização do sistema de saúde. 

 

 

2.4 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

 

A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, adota o conceito de proteção integral, pautando-se na Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e estabelece no artigo 4º: 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990). 
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Também toma por base a Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 126) que, 

embasada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e, 

reconhecendo o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em formação 

atribuída à criança e ao adolescente, determina em seu Art. 227:  

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.  

 

Considerada por Day et al. (2003) como uma das mais avançadas legislações 

do mundo, o ECA se divide em duas partes ou livros. O livro I, Parte Geral, 

estabelece as disposições preliminares, os direitos fundamentais e a prevenção nos 

artigos 1º a 85. O livro II, Parte Especial, dispõe sobre a política de atendimento, as 

medidas de proteção, a prática de ato infracional, as medidas pertinentes aos pais 

ou responsáveis, o Conselho Tutelar, o acesso à justiça, os crimes e as infrações 

administrativas e as disposições finais e transitórias, contidas do artigo 86 ao 267. 

No artigo 5º, o Estatuto declara que “nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, 1990). Com referência aos casos 

de violência, o artigo 101 orienta para as seguintes medidas: 

 
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 
criança e ao adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
VII - abrigo em entidade; 
VIII - colocação em família substituta. (BRASIL, 1990). 

 

Apesar desses dispositivos legais de proteção, a exposição das crianças e 

adolescentes à brutalidade dos adultos aumenta em todos os cantos do país, muitas 

vezes com a máscara do disciplinamento, da educação, dos tapinhas e palmadas 

como castigos moderados. Almeida (2006, p. 546) comenta que “a (in)visibilidade da 
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infância na sociedade adulta contemporânea aponta para a complexa natureza de 

sua condição social.” A autora denuncia que, incapaz de agir por si própria em um 

mundo cercado por perigos dos mais diversos, ainda é vetada à criança uma 

participação social efetiva, sob o argumento de que “necessita de proteção, o que 

evidencia um pensamento puramente paternalista, em face da velha teoria que 

concebe as crianças como ‘homúnculos’, ou seres humanos em miniatura, 

desprovidos de especificidade própria e originalidade.” (ALMEIDA, 2006, p. 546). 

A partir do entendimento de que é preciso mudar a cultura que admite o uso 

da violência contra crianças e adolescentes, mesmo moderada, o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva assinou, dia 14 de julho deste ano, para marcar os 20 anos de 

vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto de Lei 7.672/2010, que 

proíbe qualquer forma de castigo físico a crianças e adolescentes e prevê punições 

para os pais que baterem em seus filhos. A assinatura teve repercussão na mídia 

nacional e internacional. Em matéria publicada pelo jornal O Globo e assinada por 

Éboli (2010), Lula afirmou: “Se punição e chicotada resolvesse o problema, a gente 

não tinha corrupção no país. Não tinha tanto bandido no país”.  

A proposta, se aprovada pelo Congresso, vai integrar o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Pais, professores e cuidadores de menores ficarão proibidos de 

beliscar, empurrar ou mesmo bater em menores de idade. A medida, que vem sendo 

chamada de “Lei da palmada”, visa garantir o direito de uma criança ou jovem de ser 

educado sem o uso de castigos corporais ou "tratamento cruel e degradante". Para 

os infratores, as penas são advertência, encaminhamento a programas de proteção 

à família e orientação psicológica. 

Atualmente, a Lei 8.069, que institui o ECA, condena maus-tratos contra a 

criança e o adolescente, mas não define se os maus-tratos seriam físicos ou morais. 

Com o projeto, o artigo 18 passa a definir "castigo corporal" como "ação de natureza 

disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão à 

criança ou adolescente" (ÉBOLI, 2010). 

A remessa ao Congresso do PL 7.672/2010 coloca em foco outro Projeto de 

Lei, o PL 2.654/03, em discussão pela Comissão de Constituição e Justiça da 

Câmara de Deputados. Oliveira (2010) explica que os dois projetos possuem 

algumas diferenças significativas, dentre as quais as consequências jurídicas em 

caso de desobediência à tutela determinada pela Lei, mas em síntese tratam do 
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mesmo assunto: ilicitude do “castigo corporal” e “tratamento cruel ou degradante” à 

criança.  

Em matéria publicada pela Revista Consultor Jurídico (2006), a deputada 

Maria do Rosário (PT-RS), que apresentou o projeto 2.654/03 à Câmara, argumenta 

que, apesar dos avanços decorrentes da Constituição e do ECA, a remanescência 

dessa cultura ainda é admitida e tolerada sob o argumento de que se trata do uso de 

violência moderada, enquanto a ordem jurídica dispõe censura explícita tão somente 

quando da ocorrência da violência imoderada. Ela enfatiza que é fundamental tornar 

explícito que a punição corporal de criança e adolescente é absolutamente 

inaceitável. 

Na mesma matéria, a relatora na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 

da Câmara dos Deputados, deputada Sandra Rosado (PSB-RN), comenta que 

“enquanto a lei tem coibido a violência praticada contra adultos, nas mais diversas 

formas, a violência contra crianças tem sido admitida, disfarçada de recurso 

pedagógico”. Acentua que o castigo físico imposto a uma criança, ainda que 

“moderado”, é ato de violência e provoca traumas significativos. 

O PL 2654/2003 prevê uma nova redação para o inciso VII do artigo 1634 do 

Código Civil: “Exigir, sem o uso de força física, moderada ou imoderada, que lhes 

prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição”. 

Estabelece, assim, o direito da criança e do adolescente a não serem submetidos a 

qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou 

imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos. 

Tais propostas, também sustentadas no princípio da proteção integral, 

somente poderão ser colocas em prática com políticas públicas efetivas e profundas 

mudanças no pensamento e na prática social. Nessa perspectiva, Machado (2003, 

p. 132) entende que “a proteção integral não deve ser compreendida como um 

recurso utilitário do mundo adulto, no sentido de se proporcionar meios para garantia 

de uma maturidade futura”. Ressalta que é de suma importância reconhecer que ela 

também decorre de uma preocupação do mundo adulto com o futuro, com a força 

potencial que a infância e a juventude representam para a nação. Mas para Pfromm 

Neto (2002), o reconhecimento de que as crianças e os jovens são o futuro da 

sociedade não é suficiente.  
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Impõe-se a necessidade de generalizar, na população como um todo, quer 
a preservação da infância e da adolescência - que, sob múltiplos aspectos, 
dependem de um contexto social e cultural adequado para serem 
plenamente vividas e respeitadas - quer a consciência de que crianças e 
adolescentes são diferentes dos adultos e, ao mesmo tempo, o 
reconhecimento de que cabe aos adultos, particularmente aos pais, a 
indeclinável responsabilidade pelo crescimento e desenvolvimento das 
crianças e adolescentes, servindo os melhores interesses destes. 
(PFROMM, 2002, p. 20). 

 

A defesa dos direitos de crianças e adolescente é, portanto, um compromisso 

e uma responsabilidade não somente do Estado, mas primordialmente da família e, 

por extensão, de toda a sociedade, tendo, nessa rede, fundamental importância a 

atuação dos profissionais de saúde que atendem casos de maus-tratos e que, por 

razões legais e éticas, não podem ignorar a gravidade do fenômeno da VDCA. 

 

 

2.5 NOTIFICAÇÃO E FUNDAMENTOS ÉTICOS E LEGAIS NO ATENDIMENTO ÀS 

VÍTIMAS DE VDCA 

 

 

Considerada por Gonçalves e Ferreira (2002) como um instrumento de 

controle epidemiológico da violência e elemento essencial no combate aos maus-

tratos, na ação política global e no entendimento do fenômeno, a notificação de 

casos de violência doméstica contra crianças e adolescente constitui tema que gera 

muita controvérsia, sem perspectivas de solução imediata. 

Fornecida ao Conselho Tutelar por profissionais e instituições da área de 

saúde ou por qualquer outro órgão ou pessoa, essa informação tem a finalidade de 

promover cuidados dirigidos à proteção de crianças e adolescentes vítimas de 

maus-tratos. “O ato de notificar inicia um processo que visa a interromper as atitudes 

e comportamentos violentos no âmbito da família e por parte de qualquer agressor. 

[...] não é e nem vale como denúncia policial.” (BRASIL, 2002a, p. 14). 

Tal processo inclui procedimentos de investigação sobre a vida em família, a 

fim de levantar dados que possam embasar uma futura decisão jurídica. Também é  
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poderoso instrumento de política pública, uma vez que ajuda a dimensionar 
a questão da violência [...] a determinar a necessidade de investimentos em 
núcleos de vigilância e assistência, e ainda permite o desenvolvimento de 
pesquisas e o conhecimento da dinâmica da violência em família 
(GONÇALVES; FERREIRA, 2002, p. 316). 

 

O profissional de saúde é legalmente obrigado a notificar casos confirmados 

ou apenas suspeitos de VDCA. Ele assume um papel relevante nesse contexto, 

porque, não havendo intervenção externa, o ciclo da violência não cessa. Por isso, a 

abordagem inicial pelo médico é de extrema importância. Noguchi, Assis e Santos 

(2004) advertem que se a suspeita de maus-tratos não ocorre, a criança 

permanecerá exposta a agressões, podendo evoluir com consequências danosas ao 

seu desenvolvimento biopsicossocial. Os autores destacam que, apesar das 

exigências éticas e legais que o problema apresenta ao profissional da saúde, o 

número de notificações dos casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes é 

ainda muito pequeno.  

Estima-se que os números existentes de casos de violência registrados não 

chegam a representar 20% dos casos perpetrados. A grande maioria deles (80%) 

não é registrada, o que indica haver “uma importante cifra negra, já que a realidade 

estudada é subestimada pela ‘lei do silêncio’ que impera no seio familiar, e também 

porque os dados institucionais apenas revelam uma pequena dimensão dos casos 

existentes” (BRASIL, 1997, p. 16), prejudicando, em grande medida, os estudos e 

demais atividades de prevenção e combate a este problema.  

Gonçalves e Ferreira (2002) seguem a mesma linha de análise e constatam 

que, apesar das determinações legais contidas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a subnotificação da violência é uma realidade no Brasil. Referindo-se à 

obrigatoriedade da notificação de maus-tratos, Deslandes (1995, p. 207) observa 

que o ECA “define legalmente as normas de conduta dos profissionais de saúde, 

mas essa definição a priori de normas legais não foi precedida, porém, de normas 

técnicas e éticas geradas pelos e para os profissionais de saúde.” 

No entanto, segundo Gomes et al. (2002), essa observação pode ser 

relativizada, uma vez que atualmente há documentos que regulamentam, de certa 

forma, o procedimento a ser tomado pelo profissional de saúde, a exemplo do “Guia 

de atuação frente a maus-tratos na infância e na adolescência” (SBP; FIOCRUZ; MJ, 

2001). Os autores percebem um avanço nesse campo, mas consideram que, entre 
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as orientações do ECA e a prática dos profissionais há ainda uma distância a ser 

vencida, pois nem sempre eles se sentem preparados para assumir tais atribuições.  

Para Deslandes (1995, p. 207), a maior barreira na identificação dos casos de 

maus-tratos é de ordem médica, expressa pelo medo ou pela recusa do profissional 

de se envolver com o que é considerado problema “alheio” e reforçada culturalmente 

como “um problema de família”. Como forma de enfrentar essa dificuldade, a autora 

(1999) recomenda a criação de uma rotina institucional para a notificação, 

identificando-se etapas e atribuições dos diferentes atores. “Se, por um lado, tal 

notificação é de responsabilidade do profissional, por outro, é a instituição que deve 

garantir esta conduta profissional, [...] compartilhando a responsabilidade pelo caso.” 

(NOGUCHI; ASSIS; SANTOS, 2004, p. 965). 

Gonçalves e Ferreira (2002) apontam três obstáculos para a notificação. O 

primeiro diz respeito às incertezas geradas pela falta de tratamento da questão na 

maioria dos currículos de graduação. Por causa disso, muitos profissionais não 

dispõem de informações básicas que permitam diagnosticá-la com um mínimo de 

acurácia. Outro aspecto se refere ao fato de os casos atendidos terem 

especificidades que podem facilitar ou dificultar a notificação. As famílias podem 

desejar ou tentar impedi-la, fornecer ou negar informações que fundamentem as 

suspeitas, sentir-se ameaçadas ou protegidas pelo ato de notificar.  

Mais um entrave se traduz pelas barreiras estruturais que dificultam o ato de 

notificar ou fazem com que os profissionais minimizem os benefícios gerados pela 

notificação. A avaliação dos autores é a de que os Conselhos Tutelares não estão 

implementados em todos os municípios brasileiros e os que existem muitas vezes 

funcionam em condições adversas, com falta de infraestrutura adequada, 

precariedade de serviços de retaguarda para executar as medidas aplicadas, 

formação heterogênea dos conselheiros e grande demanda de serviços. 

 
Como resultado, vê-se que no Brasil a decisão de notificar não se prende à 
orientação geral da legislação, mas sim às peculiaridades de cada caso, e é 
influenciada por fatores de ordem pessoal dos profissionais, pelas 
especificidades do caso atendido e pelas próprias estruturas dos serviços, 
na sua maioria insuficientes (GONÇALVES; FERREIRA, 2002, p. 317). 

 

Um estudo observacional transversal feito por Pires et al. (2005) a partir de 

uma amostra aleatória de pediatras de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, 
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verificou que alguns fatores estão envolvidos na menor probabilidade de notificação 

de um caso quando os médicos atuam exclusivamente no setor privado. Entre eles, 

destaca-se o medo de envolvimento legal, reportado pela grande maioria dos 

entrevistados, o que sugere insegurança em relação à ausência de suporte 

institucional eficaz, inexistente no setor privado. O isolamento do pediatra privado 

estaria inibindo atitudes proativas em relação à notificação de casos de maus-tratos 

infantis.  

Os achados desse estudo confirmam a influência positiva do conhecimento, 

do acesso a treinamento e da qualificação da formação médica sobre a atitude dos 

profissionais de saúde em notificar casos de maus-tratos. Pires et al. (2005) 

consideram que a forte política de combate à violência infantil no âmbito da saúde 

coletiva, com inúmeras estratégias de prevenção e veiculação na mídia, influencia 

positivamente a decisão de notificar. Contudo, frisam que programas de educação 

continuada, melhoria dos serviços de proteção e suporte técnico profissional para o 

setor privado podem aumentar a taxa de identificação e notificação de maus-tratos. 

Os resultados da pesquisa desenvolvida sugerem que o incremento do 

conhecimento sobre o tema poderia atuar como facilitador para a notificação de 

casos suspeitos, amenizando essas dificuldades. 

Apesar de alguns aspectos positivos que já vêm sendo percebidos no 

contexto da notificação de maus-tratos, Moura, Moraes e Reichenheim (2008) 

alegam existir importantes lacunas na abordagem da violência familiar no âmbito dos 

serviços de emergência, considerados como local propício à suspeição, detecção e 

primeira abordagem das vítimas. Salientam que alguns autores chegam a comentar 

que as estimativas de prevalência geradas nesses cenários correspondem tão 

somente ao nível de sensibilização e capacitação dos profissionais, e não à sua 

ocorrência real na clientela atendida.  

 
A rotina agitada, a falta de tempo e privacidade, a ausência de recursos, 
bem como o pouco treinamento dos profissionais, são algumas 
particularidades apontadas como responsáveis por uma possível 
subdetecção de casos, o que gera uma casuística que acaba por 
representar apenas uma parcela do problema, o que favorece a 
perpetuação da violência e seu possível agravamento nos casos não 
identificados (MOURA; MORAES; REICHENHEIM, 2008, p. 2927). 

 

Além dos obstáculos relativos à organização dos serviços de emergência, os 

autores se referem a vários entraves que dificultam a incorporação da abordagem de 
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maus-tratos contra a criança em suas rotinas. Observam que a implementação de 

políticas muitas vezes esbarra na carência de recursos e na ausência de programas 

de capacitação e educação profissional continuada. Também avaliam que as 

recomendações referentes ao manejo das situações de maus-tratos contra a criança 

ainda não estão adequadamente disseminadas, alcançando as unidades da rede de 

saúde de maneira desigual.  

 
Ainda é possível observar a superposição de atividades referentes à 
abordagem das vítimas de violência nos serviços envolvidos com essa rede 
de atenção, além da dificuldade ou até a ausência de retorno quando os 
casos são encaminhados. Esses problemas já vêm sendo apontados na 
literatura como possíveis entraves à notificação de casos pelas equipes de 
saúde (MOURA; MORAES; REICHENHEIM, 2008, p. 2934). 

 

Diante dos resultados do estudo, que indicam uma real subnotificação por 

parte dos profissionais, os autores recomendam a revisão das estratégias que vêm 

sendo utilizadas no treinamento das equipes, uma melhor organização dos serviços 

para o enfrentamento do problema e uma maior integração do setor saúde com as 

demais instâncias de proteção à criança. 

Também Gonçalves e Ferreira (2002) entendem que o trabalho na área da 

violência contra a criança e o adolescente requer intervenção interdisciplinar e que a 

ação que visa minorá-la é mais eficaz quando promovida por um conjunto de 

instituições atuando de modo coordenado. Nesse sentido, a notificação coloca para 

fora dos limites do serviço de saúde o problema ali detectado e convoca parcerias 

cuja ação tem-se mostrado imprescindível na área. 

No manual sobre notificação, dirigido aos profissionais da saúde, o Ministério 

da Saúde afirma que o profissional de saúde ou qualquer outra pessoa que informa 

uma situação de maus-tratos está dizendo ao Conselho Tutelar: “esta criança ou 

este adolescente e sua família precisam de ajuda!” e que, ao registrar que houve 

maus-tratos, esse profissional atua em dois sentidos: “reconhece as demandas 

especiais e urgentes da vítima; e chama o poder público à sua responsabilidade”. 

(BRASIL, 2002a, p. 14). 

Nesse contexto ganha relevância a atuação do Conselho Tutelar, órgão 

permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), ele deve ser composto de uma equipe 
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mínima de cinco membros, escolhidos por voto popular, atendendo os casos de 

crianças e adolescentes ameaçados ou violentados em seus direitos e tomando as 

providências adequadas para que esses direitos sejam válidos. Tem como 

atribuições principais: atender as crianças e adolescentes nos casos de medidas de 

proteção e atos infracionais; atender e aconselhar os pais ou responsáveis, 

aplicando, quando necessário, as medidas contra eles previstas no Estatuto, 

promover a execução de suas decisões junto às autoridades públicas, inclusive o 

Ministério Público. 

Este órgão permanente e autônomo, mantido com recursos públicos, atua 

em duas frentes de ação, igualmente importantes: uma preventiva, fiscalizando 

entidades, mobilizando sua comunidade ao exercício de direitos assegurados a todo 

cidadão, cobrando as responsabilidades dos devedores do atendimento de direitos à 

criança e ao adolescente e à sua família; e outra remediativa, agindo diante da 

violação já consumada, defendendo e garantindo a sua proteção especial.  

Com relação às instituições de saúde, o artigo 13 do ECA determina que elas 

devem encaminhar, obrigatoriamente, ao Conselho Tutelar a comunicação dos 

casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança e o adolescente, 

sem prejuízo da tomada de outras providências legais. Cabe notar que a norma não 

exige que a notificação seja embasada em fatos precisos, já que considera a 

suspeição como motivo para o comunicado. O artigo 245 adverte: 

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

 

Cabe destacar que no Estado de São Paulo, a Lei Estadual 10.498, de 05 de 

janeiro de 2000, obrigou a notificação dos maus-tratos contra a criança e 

adolescente, determinando que: “Artigo 2º - A notificação será encaminhada através 

dos responsáveis pelas unidades de educação, saúde e segurança pública ao 

Conselho Tutelar ou, na falta deste, à Vara da Infância e Juventude ou ao Ministério 

Público” (SÃO PAULO, 2000). Outro documento, a Lei 12.256, de 09 de fevereiro de 

2006, criou o Programa de Prevenção à Violência Doméstica Contra Crianças e 
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Adolescentes, prevendo o seu atendimento quando vítimas dessa violência (SÃO 

PAULO, 2006). 

A criação do Programa de Saúde da Família (PSF) pelo Ministério da Saúde 

em 1994 abriu novas possibilidades de atuação do setor de saúde frente ao 

problema da violência. Rocha e Moraes (2010) dissertam que desde a sua 

implantação, o programa tem buscado aproximar as equipes e serviços de saúde às 

reais necessidades de indivíduos e famílias. Ao buscar compreender os 

determinantes de saúde da população, o PSF amplia o olhar sobre o território para 

além de suas características geográficas e ambientais contemplando aspectos das 

construções sociais ali vigentes.  

Assim, de acordo com Rocha e Moraes (2010), a família, como o primeiro 

sistema no qual o ser humano em desenvolvimento interage, se torna o principal 

foco de atenção. A adscrição da clientela em um território definido, o incentivo à 

integralidade das ações, o planejamento local baseado nas necessidades de saúde 

da população, a atuação intersetorial, a abordagem familiar, a humanização do 

atendimento – premissas metodológicas da estratégia em Saúde da Família – 

potencialmente se constituem ferramentas promissoras de enfrentamento a 

questões complexas da saúde coletiva. A violência seria uma delas. 

 

 

2.6 O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O MÉDICO DA FAMÍLIA  

 

 

O Programa de Saúde da Família (PSF) propõe uma nova dinâmica para a 

estruturação dos serviços de saúde, bem como para a sua relação com a 

comunidade e entre os diversos níveis de complexidade assistencial. Assume o 

compromisso de prestar assistência universal, integral, equânime, contínua e, acima 

de tudo, resolutiva à população, na unidade de saúde e no domicílio, sempre de 

acordo com as suas reais necessidades. Além disso, identifica os fatores de risco 

aos quais ela está exposta, neles intervindo de forma apropriada, sustentando-se 

nos princípios da atenção básica à saúde.  

A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (BRASIL, 2006) considera o 

sujeito em sua singularidade, complexidade e integralidade, prevendo sua inserção 
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sociocultural, a prevenção e o tratamento de doenças e a redução de danos ou de 

sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo 

saudável. Define como prioridade consolidar e qualificar a estratégia saúde da 

família como modelo de atenção básica e centro ordenador das redes de atenção à 

saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Um dos compromissos dessa estratégia é “ser um espaço de construção de 

cidadania” (BRASIL, 2006, p. 20). Entre suas metas está a realização de 

cadastramento domiciliar e diagnóstico situacional, o desenvolvimento de ações 

dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde 

atua, mantendo sempre postura proativa frente aos problemas de saúde-doença da 

população.  

O PSF representa ações combinadas, a partir da noção ampliada de saúde, 

que engloba tudo aquilo que possa levar a pessoa a ser mais feliz e produtiva, e se 

propõe a humanizar as práticas de saúde, buscando a satisfação do usuário pelo 

estreito relacionamento dos profissionais com a comunidade, estimulando-a ao 

reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e, portanto, expressão da 

qualidade de vida.  

É composto por uma equipe multidisciplinar de saúde basicamente composta 

de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde. Com ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação, oferece um serviço 

de saúde rápido e eficiente. Cabe destacar a exigência de que a equipe tenha 

membros residentes na comunidade na qual a unidade está inserida. Esse requisito 

tem por finalidade ampliar o contato e fortalecer o vínculo entre os profissionais da 

saúde e a comunidade.  

Cada família é atendida sempre pela mesma equipe de saúde, permitindo 

uma aproximação mais ampla com os moradores que estão sob seus cuidados. Os 

profissionais envolvidos têm a oportunidade de conhecer todas as situações que 

envolvem os moradores, entre elas a violência, manter contatos individualizados e 

acompanhar a evolução da saúde de toda a família, traçando um perfil 

epidemiológico da comunidade. 

Por conta dessa dinâmica, os profissionais atuantes no PSF têm mais contato 

com a VDCA do que aqueles não familiarizados com essa prática, porque, apesar de 
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a violência ser democrática e atingir todas as camadas sociais, as equipes do 

programa estão próximas das comunidades mais vulneráveis e em situação de risco. 

O médico que trabalha no PSF deve contemplar, em suas práticas diárias, uma 

abordagem biopsicossocial, capaz de conciliar as suas atividades específicas com 

aquelas comuns a todos os membros da equipe de saúde, conforme preconiza a 

PNAB. São atribuições comuns a todos os profissionais: 

 
I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua 
dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; 

II - realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no 
âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 

III - realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da 
população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da 
gestão local; 

IV - garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de 
promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas e de vigilância à saúde; 

V - realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 

VI - realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas 
as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; 

VII - responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação 
do cuidado, mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços 
do sistema de saúde;  

VIII - participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da 
equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 

IX - promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social; 

X - identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; 

XI - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais 
de informação na Atenção Básica; 

XII - participar das atividades de educação permanente; e  

XIII - realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. (BRASIL, 2006, p. 42-43). 

 

São atribuições específicas do médico: 

 
I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção 
de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 
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II - realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc); 

III - realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica 
médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas 
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 

IV - encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferência locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico 
do usuário, proposto pela referência; 

V - indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

VI - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos 
ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e 

VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. (BRASIL, 2006, p. 45-46). 

 

Tomando como base as atribuições comuns e específicas do médico do PSF 

e o tema deste estudo, nota-se que o processo de notificação, registro, identificação, 

acompanhamento, educação permanente e responsabilidade sobre uma população 

previamente adscrita e exposta a riscos fazem parte do cotidiano médico. E não 

seria nenhum absurdo exigir os devidos suportes que essas questões demandam, 

notadamente quando se trata do atendimento a vítimas de VDCA.  

Não se pode esquecer da importância fundamental da continuidade de 

vínculo entre os serviços de saúde e a família envolvida em casos de violência 

doméstica e do papel do profissional que a atende. “Portanto, a relação do 

profissional com a pessoa que acompanha a criança ou o adolescente deve ser 

muito firme, sincera e ao mesmo tempo, demonstrar a sensibilidade que esse tipo de 

problema requer” (BRASIL, 2002a, p. 15). 

Para exercer com responsabilidade e ética as tarefas a ele conferidas pelo 

PSF, o profissional de saúde necessita de permanente atualização de saberes e 

práticas, de contínua revisão e aquisição de conhecimentos, em síntese, deve estar 

inserido num processo de educação continuada.  

Nesse sentido, o PNAB (BRASIL, 2006) atribui aos governos federal, estadual 

e municipal, as responsabilidades de estimular e viabilizar a capacitação específica 

dos profissionais das equipes de saúde da família e de articular instituições, em 

parceiras para capacitação e garantia de educação permanente aos profissionais de 

saúde das equipes de atenção básica e das equipes de saúde da família.  
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2.7 O PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E A FORMAÇÃO MÉDICA 

 

 

As constantes e rápidas transformações das dinâmicas sociais colocam em 

relevo o conceito de educação continuada ou permanente, entendida como aquela 

que se realiza ao longo da vida e é inerente ao desenvolvimento humano. Segundo 

Haddah (2007), relaciona-se com a ideia de construção do ser e abarca tanto a 

aquisição de conhecimentos e aptidões como atitudes e valores, implicando 

aumento da capacidade de discernir e agir. Envolve repetição e imitação, mas 

também apropriação, ressignificação e criação, enfim, associa-se à própria 

característica distintiva dos seres humanos, a capacidade de conhecer e querer 

saber mais, ultrapassando o plano puramente instintivo de sua relação com o mundo 

e com a natureza. 

 
Educação continuada se refere a um processo educativo formal ou informal, 
dinâmico, dialógico e contínuo, de revitalização pessoal e profissional, de 
modo individual e coletivo, buscando qualificação, postura ética, exercício 
da cidadania, conscientização, reafirmação ou reformulação de valores, 
construindo relações integradoras entre os sujeitos envolvidos, para uma 
práxis crítica e criadora (BACKES et al., 2005, p. 201). 

 

A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que a educação 

permanente dos profissionais da atenção básica é de responsabilidade conjunta dos 

municípios, dos estados e do governo federal e que os conteúdos mínimos devem 

priorizar as áreas estratégicas da atenção básica, acordadas na Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT)1, acrescidos das prioridades estaduais, municipais e do 

Distrito Federal. Também determina que o financiamento dessa educação contará 

com recursos das três esferas de governo, acordados na CIT e nas Comissões 

Intergestores Bipartite (CIBs)2, devendo os serviços de atenção básica adequar-se à 

                                            
1 “Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, 
integrada por gestores do SUS das três esferas de governo – União, estados, DF e municípios. Tem 
composição paritária formada por 15 membros, sendo cinco indicados pelo Ministério da Saúde (MS), 
cinco pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e cinco pelo Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). A representação de estados e municípios 
nessa Comissão é regional, sendo um representante para cada uma das cinco regiões no País. 
Nesse espaço, as decisões são tomadas por consenso e não por votação. A CIT está vinculada à 
direção nacional do SUS.” (BRASIL, 2005, p. 55). 
2 “Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e 
avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde. São 
constituídas, paritariamente, por representantes do governo estadual, indicados pelo Secretário de 
Estado da Saúde, e dos secretários municipais de Saúde, indicados pelo órgão de representação do 
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integração ensino-aprendizagem de acordo com processos acordados por essas 

duas comissões.  

Como prioridade da PNAB, o Programa de Saúde da Família vem se 

destacando como estratégia de organização dos serviços e também demonstrando 

capacidade de aumentar a resolutividade deles, diminuindo a procura por serviços 

hospitalares e promovendo a melhoria nos indicadores de saúde onde está 

implantado. Constitui, assim, uma nova forma de ver e trabalhar a saúde. Por 

possibilitar a articulação com outros níveis de atenção à saúde e por oferecer 

cenários nos quais os futuros profissionais podem vivenciar práticas e se aproximar 

da realidade da saúde pública, o PSF se configura como um valioso aliado no 

processo de formação médica. 

 
Desde a sua implantação como estratégia para a organização e o 
fortalecimento da atenção básica no Brasil, a Saúde da Família conquista 
cada vez mais espaço e destaque nos processos de formação de 
profissionais de saúde. Muitas escolas/cursos das diferentes profissões 
estão desenvolvendo experiências nesse campo e enfrentando muitos 
problemas. O trabalho articulado em parceria nos cenários diversificados 
ainda é um tema crítico e prioritário a ser trabalhado (ALMEIDA; PEREIRA; 
FEUERWERKER, 2006, p. 35). 

 

As instituições acadêmicas que oferecem programas de educação 

permanente priorizam competências e especialidades reivindicadas pelo mercado de 

trabalho, tendo como ambientes preferenciais os hospitais e clínicas médicas. Abre-

se assim um hiato entre o contingente de egressos dos centros formadores e as 

demandas dos serviços de saúde pública — contexto que reivindica a (re)formação 

dos profissionais.  

Ao abordar essa questão, tomando por base as diretrizes do PNAB, 

Albuquerque (2006, p. 51-52) observa que o profissional de saúde disponível no 

mercado de trabalho, “via de regra, não se encontra preparado para atuar em 

conformidade com as diretrizes propostas, configurando-se em um dos mais 

importantes obstáculos a serem superados para alcance dos propósitos 
                                                                                                                                        

conjunto dos municípios do estado, em geral denominado Conselho de Secretários Municipais de 
Saúde (Cosems). Os secretários municipais de Saúde, por meio de seus espaços de representação, 
debatem entre si os temas estratégicos, antes de apresentar suas posições na CIB. Os Cosems são, 
também, instâncias de articulação política entre gestores municipais de Saúde, sendo de extrema 
importância a participação dos gestores locais nesses espaços. As CIBs foram institucionalizadas 
pela Norma Operacional Básica nº 1 de 1993 e instaladas em todos os estados do País.” (BRASIL, 
2005, p. 55-56). 
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estabelecidos”. Para a autora, a (re)formação dos profissionais é um dos maiores 

desafios para a implementação da estratégia saúde da família.  

Importa salientar que a atuação do médico no PSF requer uma relação de 

compromisso e de corresponsabilidade com os usuários dos serviços, o que exige 

habilidades especiais que vão além do saber institucionalizado. Para Scherer et al. 

(2005), esse aspecto envolve dificuldades para a operacionalização do PSF, que 

exige uma equipe capacitada para trabalhar de forma articulada às várias políticas 

sociais e recursos de forma a contribuir para a identificação das causalidades e da 

diversidade dos fatores que influenciam na vida da população. Amoretti (2005, p. 140) 

sustenta que 

 
para o sucesso do PSF são necessários médicos com características 
particulares: generalistas, aptos a diagnosticar e tratar a maioria das 
doenças prevalentes em cada região, e médicos de família e comunidade, 
capazes de se inserir num bairro, lidar com indicadores epidemiológicos e 
qualitativos próprios da assistência às pessoas, com cobertura populacional, 
e promover as práticas de vigilância em saúde.  

 

Considerando tais características, Amâncio Filho, Vieira e Garcia (2006) 

concluem que a formação e o desenvolvimento de recursos humanos se apresentam 

como um desafio a vencer para que se alcancem os objetivos propostos pela política 

nacional de saúde. Trata-se, segundo eles, de um processo complexo, que envolve  

 
mudanças conceituais, de postura e de relações institucionais, e que inclui o 
enfrentamento de saberes e de valores hegemônicos, sedimentados tanto 
nas instituições de ensino que formam para o setor, quanto nas 
organizações que respondem pelos serviços de saúde. Formar recursos 
humanos para a saúde representa, em especial, firmar uma estreita e 
articulada parceria entre as áreas da educação e da saúde, aliadas à de 
ciência, tecnologia e inovação em saúde, dando corpo a um movimento que 
afirme ser necessário romper com a prática de políticas setoriais 
independentes (AMÂNCIO FILHO; VIEIRA; GARCIA, 2006, p. 162). 

 

Nessa perspectiva, a inserção do aluno no cotidiano da comunidade e nas 

práticas de serviços de atenção básica à saúde, como o PSF, mais precocemente e 

por mais tempo durante a graduação, tem se mostrado importante estratégia de 

aproximar o acadêmico da realidade que engloba o conhecimento e o enfrentamento 

do fenômeno da VDCA. 
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As universidades e centros de investigações encontram-se em posição 
privilegiada para a execução de pesquisas e formação de pessoal 
especializado na problemática. A integração dessas instituições com as 
temáticas geradas a partir dos serviços e na formulação de políticas 
estratégicas e de atendimento é fundamental (BRASIL, 1997, p. 20). 

 

Por esse prisma, é sensato questionar os projetos político-pedagógicos das 

escolas de medicina norteados pela fragmentação dos conteúdos, pela manutenção 

de disciplinas que colocam no centro o saber do professor, relegando à periferia do 

ensino as experiências vividas pelo aluno e sua aproximação com a realidade social. 

Há grande distância entre o discurso e a prática. Parece haver certa rejeição às 

propostas de atenção básica à saúde e aos serviços na rede pública, que cedem 

espaço à valorização de um modelo de ensino no qual os estudantes são isentados 

de compromisso político e responsabilidade social e a população é destituída de 

protagonismo. 

Amâncio Filho, Vieira e Garcia (2006) criticam essa situação e enfatizam que 

não é incomum que as reformas curriculares pretendidas ou praticadas na esfera da 

formação para a saúde encontrem resistências e acabem por se limitar a mudanças 

na nomenclatura de disciplinas ou na reinvenção de métodos e técnicas 

pedagógicas, mantendo-se intactas as representações acerca do trabalho em 

saúde. Argumentam que a existência de dispositivo constitucional que estabelece 

para a saúde a responsabilidade pelo ordenamento da formação de seus recursos 

humanos não significa nem é garantia de que o setor, de maneira isolada, possa 

cumprir essa missão, que inclui a formação, a gestão de pessoal, os programas de 

educação permanente, a regulação do exercício profissional. 

Como resultado, os médicos egressos da graduação acabam utilizando o 

conhecimento de forma acrítica e descontextualizada, numa postura condenada por 

Freire (1996, p. 58), para quem o ser humano aprende não apenas para se adaptar, 

mas sobretudo para transformar a realidade e recriá-la, pois viver “exige a 

consciência do inacabado, porque a história em que me faço com os outros [...] é um 

tempo de possibilidades e não de determinismo.” A mudança da tradicional conduta, 

tanto das escolas de medicina quanto dos professores, depende da percepção e do 

reconhecimento de que “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 

educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo.” (FREIRE, 2004, p. 68). 
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As premissas de Freire convergem para a ideia de educação permanente, de 

um contínuo processo de aprendizado, para além dos muros da universidade e 

articulado a um exercício diário de cidadania, capaz de contribuir para um modelo de 

assistência à saúde, no qual as adaptações do conhecimento possam ser 

incorporadas, na concepção de Teixeira e Pinto (1993), citados por Lima et al. 

(2004, p. 2), como “um novo modo de pensar e agir em saúde”.  

Do ponto de vista de Lima et al. (2004), é essencial que qualquer instituição 

de saúde tenha projetos de educação permanente para os seus servidores, sendo 

que esses projetos não sobrevivem sem articulação com as instituições formadoras 

de recursos humanos. Para os autores, é urgente que se promova a integração 

entre ensino e serviço, num caminho de mão dupla:  

 
As escolas articuladas com os serviços podem formar um profissional 
adequado e capacitado para atuar de acordo com a política de saúde 
vigente no país e o serviço se capacita com a presença das escolas no 
serviço. Portanto, a educação permanente deve ter como objetivo aproximar 
os profissionais de saúde e alunos à realidade, às necessidades coletivas 
de saúde e auxiliar na formação do novo perfil profissional. A educação 
permanente, então, torna-se o instrumento essencial na capacitação e 
qualificação dos profissionais, dando subsídios para que eles possam 
entender e atender às necessidades de saúde da população, contribuir na 
organização dos serviços e na formação dos profissionais da área de saúde 
(LIMA et al., 2004, p. 2). 

 

Farah e Pierantoni (2003) atribuem aos profissionais inseridos nos serviços e 

nas instituições formadoras de recursos humanos o desafio de reorientar a formação 

e a capacitação dos profissionais de saúde em todo o país para induzir as 

transformações necessárias, já que as ações previstas em saúde da família não 

foram contempladas nos currículos de formação. Diante disso, Machado de Souza 

(2000) analisa que o cenário atual da saúde pública, com o problema da 

insuficiência de recursos humanos preparados para atuarem nessa estratégia, 

impõe que a saúde de família deixe de ser apenas uma proposta para se colocar na 

agenda de priorização das políticas públicas do país e invista maciçamente na 

qualificação dos recursos humanos para a gestão e implementação do novo modelo 

assistencial. 
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2.8 O POSICIONAMENTO MÉDICO DIANTE DA VIOLÊNCIA 

 

 

Sabe-se que a violência doméstica provoca as reações mais variadas nos 

profissionais de saúde. Muitas vezes, apesar das lesões características, os médicos 

ficam inseguros quanto a reconhecer a violência perpetrada na família. É mais fácil, 

diante de uma criança que sofreu este problema, acreditar na possibilidade de 

acidente ou apenas cuidá-la sem dar prosseguimento ao seu caso, desconsiderando 

que este é um sintoma de problemas familiares que se deve considerar. 

As intervenções no seio dessas famílias fazem com que esses profissionais 

vivam momentos emocionais intensos e paralisantes, ligados à confrontação do 

reconhecimento das falhas dos pais, da posição de rivalidade com os pais, da 

situação de fragilidade da criança e do medo de represálias por parte do agressor. 

Azevedo e Guerra (2006, p. 9) comentam que, 

 
em muitas situações, as resistências pessoais denominadas “reticências 
psicológicas”, podem ser expressadas com sentimento de ódio, vingança, 
ou então, atitudes de indiferença, descrença, pieguice, ambivalência, ou 
ainda com sentimento de incômodo, de mal-estar; são maneiras que os 
profissionais encontram de fugir do caso que se apresenta e que 
necessitaria de uma atitude profissional. 

 

O manual intitulado “A guide for social workers undertaking a comprehensive 

assessment”3 (DEPARTMENT OF HEALTH, 1990) cita comportamentos que 

envolvem periculosidade, como nos casos de profissionais que: 

  

• Trabalham sozinhos e sem apoio. 

• Estabelecem um processo de conivência com a família a fim de evitar a 

discussão dos verdadeiros problemas: “isso prejudicaria o meu relacionamento” é 

uma frase comumente utilizada. 

• Intervêm sem um referencial teórico que suporte sua ação. 

• Mantêm um otimismo irreal, contra todas as evidências, acerca das famílias que 

perpetram quadros de violência. 

                                            
3 Em português: “Um guia para os assistentes sociais realizarem uma avaliação abrangente”. 
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• Identificam-se demasiadamente com as famílias, perdendo de vista o significado 

dos padrões de comportamento familiar, focalizando apenas acontecimentos 

isolados e crises. 

• Evitam reconhecer e lidar com seus sentimentos e valores pessoais. 

• Evitam contatos com a vítima e/ou família por receios infundados em termos de 

sua segurança pessoal.  

 

Sentimentos comuns a qualquer ser humano que se depara com casos de 

VDCA também são vivenciados pelos profissionais médicos. Os mais comuns, 

descritos por Hadjiisky et al. (1990), são: 

a) Dúvida: Não se passa impunemente pelas famílias nas quais há violência 

doméstica. Elas se constituem numa área de trabalho difícil, desconcertante, 

desencorajadora às vezes. Os enigmas que elas obrigam o profissional a decifrar 

podem ser experimentados como um desafio à autoestima e ao sentimento de 

competência sobre o qual ele tem necessidade de se apoiar. 

b) Medo: Outro sentimento que pode decorrer do encontro de um profissional 

com o quadro de violência doméstica envolvendo crianças e adolescentes é o receio 

frente aos agressores. Muitas vezes se quer evitar a notificação de um caso aos 

órgãos de proteção à infância porque se teme uma reação dos pais ao saberem que 

o registro foi feito por profissionais nos quais eles confiavam. Também são temidas 

represálias mais violentas, até mesmo em termos de atentado à vida do profissional. 

Esse medo se justifica porque, não raro, pais agressores se apresentam em 

entrevistas com profissionais portando armas, deixando-as à vista, numa estratégia 

de intimidação.  

c) Traição da confiança: Alguns pais alegam que relataram o caso de 

agressão cometida contra o filho porque veem o interlocutor como um amigo, não 

como um profissional. Segundo Crivillé et al. (1987), esse argumento denuncia uma 

tentativa de sedução e rejeita a autoridade do profissional, demonstrando a 

dificuldade que os pais agressores têm de assimilar o que eles entendem ser dois 

lados opostos da atuação do profissional: a possibilidade de ajuda e o risco de 

interdição do poder que supõem ter.  
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d) Recordação do passado: Muitos profissionais, em sua infância, sofreram 

violência doméstica e isso os perturba quando se deparam com uma ocorrência de 

maus-tratos. Uma pesquisa feita pelo Laboratório de Estudos da Criança da 

Universidade de São Paulo (LACRI, 2006) na cidade de São Paulo em 1993, com 

124 profissionais de diferentes áreas (psicologia, serviço social, enfermagem, direito, 

educação, medicina, sociologia), verificou que 55,64% dessa população foi vítima de 

violência doméstica como modo de se obter disciplina na infância, com uso de 

instrumentos como correia de máquina de costura, varas, cordão de fio elétrico, 

escovas de cabelo, arreios de couro de boi, correia de borracha, varas de marmelo, 

chinelos. 

Faz-se, portanto, necessário o treinamento para capacitar os profissionais 

para o adequado atendimento dessas famílias. Na dependência da gravidade do 

caso, alguns princípios básicos para assegurar o diagnóstico correto, o tratamento e 

a proteção adequada devem ser seguidos, como mostra o “Roteiro de atendimento e 

notificação” elaborado por Waksman e Hirschheimer (2007, p. 2-3) e apresentado no 

II Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Contra 

Crianças e Adolescentes4: 

 
• Escutar, observar e aceitar o que a criança contar. 

• Manter atitude de crédito, sem fazer perguntas em demasia, questionar o que 

está sendo relatado e evitar detalhes desnecessários. 

• O ambiente deve estar isolado e ser acolhedor. 

• Deixar claro que a vítima não deve se sentir culpada ou envergonhada pelas 

situações sofridas. 

• Não permitir que a criança tenha que repetir sua narrativa várias vezes a outros 

profissionais, para que não se amplie seu sofrimento. 

• Documentar de forma detalhada, inclusive com fotos (quando possível), todo o 

processo de avaliação, diagnóstico e tratamento. 

• Transcrever no histórico as palavras da criança ou adolescente, sem 

interpretações pessoais ou pré-julgamentos. 

                                            
4 Realizado em 2007 e organizado pelo Núcleo de Estudos da Violência Doméstica contra Crianças e 
Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) e pelo Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de São Paulo (Condeca). 
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• Orientar a criança ou adolescente sobre todos os procedimentos que serão 

adotados. 

• É desejável que a avaliação de outro profissional seja realizada no mesmo 

momento. 

• A preocupação da equipe de saúde não deve estar centrada em confirmar a 

suspeita de violência ou em identificar o agressor. A simples suspeita de maus-

tratos deve indicar a avaliação clínica, o tratamento necessário e a notificação, 

sendo a comprovação ou não dos maus-tratos dever dos órgãos de proteção 

legal, como delegacias, conselhos tutelares e Vara da Infância e Juventude. 

• A investigação de outras patologias, não intencionais, que poderiam ter os 

mesmos sintomas, deve ser realizada. 

• Notificar a suspeita de maus-tratos aos órgãos de proteção legal (conselhos 

tutelares, varas da infância e juventude, defensoria pública). 

• Acompanhar o caso, participando das decisões quanto ao tratamento, 

encaminhamentos e das medidas de proteção legal. 

• Responsabilizar-se pelo seguimento clínico do caso, independentemente das 

medidas legais cabíveis,  

• Não prometer à vítima ou à família o que não puder cumprir, como, por exemplo, 

guardar segredo de todas as informações obtidas. 

• Explicar a possível necessidade de levar o caso a outros profissionais envolvidos 

no atendimento, mas somente para estes. 

• Não se comprometer a não denunciar o agressor (solicitação esta muito comum 

vinda do outro responsável). 

• Supervisionar e garantir a ética no atendimento, tanto da vítima, como da família 

e do agressor. 

 

 

2.9 VDCA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Sabe-se que a violência é um fenômeno que assola todos os cantos do 

planeta, sobretudo contra crianças e adolescentes, e São Paulo ― estado com mais 
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de 40 milhões de habitantes, distribuídos em 645 municípios ― não foge à regra, 

segundo estudo realizado por Gawryszewsk et al. (2007). 

Cabe assinalar que, por ser o comportamento violento um fenômeno sem um 

perfil padrão, cada região apresenta cenários sociais diferentes de violência. Há 

estados, por exemplo, que registram uma quantidade maior de casos envolvendo 

abusos sexuais em relação a outros, onde prevalecem os maus-tratos físicos. 

Fenômeno multifatorial, a violência infanto-juvenil apresenta espacialidade 

diferencial de seus elementos constitutivos. Mir (2004, p. 253-254) lembra que a 

violência 

 
é heterogênea – em etiologia, qualidade, quantidade e impacto em suas 
vítimas. Violência física contra o semelhante pode ser resultado do impulso, 
reação ou agressão predatória, sem remorso. Violências podem ser físicas 
ou emocionais. A mais destrutiva não quebra ossos, mas quebra as mentes. 
Violência emocional não resulta na morte do corpo, mas na morte da alma. 

 

No Estado de São Paulo, conforme estudo realizado por Gawryszewsk et al. 

(2007), o perfil da violência recai com maior intensidade em vítimas do sexo 

feminino. O modus operandi da violência registrada ficou dividida entre a negligência 

e o abuso sexual, sendo que, em mais de 50% dos casos, a violência ocorreu dentro 

dos lares. A propósito disso, Gro Harlem Brundtland (diretora-geral da Organização 

Mundial de Saúde), citada por Gawryszewsk et al. (2007, p. 22), declara: 

 

A violência invade a vida de muitas pessoas em todo o mundo, e toca a 
todos nós de alguma forma. Para muitas pessoas, permanecer longe da 
violência é somente uma questão de trancar portas e janelas e evitar os 
lugares perigosos. Para outras, escapar da violência não é possível. A 
ameaça de violência está atrás daquelas portas – bem escondida da visão 
pública.  

 

Especificamente com referência à violência contra crianças e adolescentes, o 

estudo de Gawryszewsk et al. (2007) verificou que o maior contingente de vítimas é 

composto por meninas cuja idade não ultrapassa os oito anos. Dentre os tipos de 

violência praticados (Figura 1) destaca-se a negligência em primeiro lugar, seguida 

por abuso sexual e violência física.  
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Figura 1: Violência contra crianças e adolescentes segundo 
tipo de violência e faixa etária. Estado de São Paulo, janeiro 
a agosto 2006 
Fonte: (GAWRYSZEWSK et al., 2007, p. 24). 

 

Quanto aos agressores (Figura 2), as mães são as que mais praticam 

violência contra seus filhos (crianças e adolescentes), seguidas por amigos e 

conhecidos, desconhecidos, pai, padrasto e outros.  

 

 
Figura 2: Violência contra crianças e adolescentes segundo 
relação vítima/agressor. Estado de São Paulo, janeiro a 
agosto 2006 
Fonte: (GAWRYSZEWSK et al., 2007, p. 24). 
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Os autores da pesquisa enfatizam que esses resultados mostram o quanto a 

violência se encontra arraigada na família brasileira, uma vez que os familiares são 

responsáveis por alta frequência de atos violentos e a casa é o local com maior 

ocorrência de casos. Concluem que a violência coloca novos problemas para o setor 

saúde, ressaltando que são necessários mecanismos bem definidos não somente 

para a detecção dos casos, mas também para o acolhimento e encaminhamento das 

pessoas atendidas.  

 
As equipes dos serviços de saúde devem ser multiprofissionais, facilitando, 
assim, o acesso às redes de apoio e proteção. A abordagem deve dar 
ênfase à capacitação das famílias, dos grupos comunitários para lidarem 
com o problema da violência não apenas como episódio isolado, mas como 
situação que se prolonga, por suas características culturais, sociais e 
familiares (GAWRYSZEWSK et al., 2007, p. 24). 

 

Importa considerar que, como assevera Mir (2004, p. 254), “a criança, que foi 

muito cedo emocionalmente negligenciada ou abandonada, durante a vida exibirá 

problemas afetivos e emocionais. Essa negligência emocional exerce papel capital 

na epidemia atual de violência insensata no país”. O autor acrescenta que “a 

violência contra as crianças ainda é escamoteada e, na maioria das vezes, 

subvertida: os agressores viram agredidos” (MIR, 2004, p. 258). Daí a importância 

do trabalho dos profissionais da saúde, notadamente dos envolvidos com o 

Programa de Saúde da Família, não somente na notificação, mas também e 

principalmente na investigação dos casos de VDCA e suas implicações. 

 

 

2.9.1 VDCA na região do estudo 

 

 

A região de Sapopemba, na cidade de São Paulo, ocupa uma área 

aproximada de 13,5 km2, com uma população em volta de 282.239 pessoas. 

Mesmo com a grande densidade demográfica, possui apenas 18 postos de saúde 

(uma relação de um posto para cada 15.680 habitantes); dois hospitais e um distrito 

policial. Sofre com altos índices de violência, cujo ápice foi registrado em 2002, 

quando o bairro foi indicado como um dos mais violentos da Zona Leste de São 

Paulo. 
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Na tentativa de reverter essa situação e reduzir os índices de criminalidade, 

são realizadas atividades comunitárias, com a participação de entidades sociais, 

imprensa, Polícia Militar, empresários e o Programa Saúde da Família, a fim de 

trabalhar a autoestima e a conscientização pra o exercício da cidadania. 

O perfil populacional da região (Figura 3) mostra que há homogeneidade 

numérica entre homens e mulheres no primeiro quartil de vida. A partir daí, se inicia, 

portanto, uma perceptível oscilação entre os dois grupos, tendo prevalência da 

mulher sobre o homem.  
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Figura 3: Pirâmide populacional da região de Sapopemba – 2006 
Fonte: SUVIS VP/SAP  

 

No que se refere às notificações de violência contra crianças e adolescentes 

registradas nos distritos de Vila Prudente, Parque São Lucas e Sapopemba, que 

compõem a Supervisão de Vigilância em Saúde de Vila Prudente/Sapopemba (Suvis 

VP/SAP), a maior quantidade de registros se refere a vítimas do sexo feminino. Em 

2003, por exemplo, foram notificados 12 casos, sendo 10 de violência contra 

mulheres, contra apenas dois do sexo masculino. 

As notificações de violência registradas entre 2004 e 2006 pela Suvis VP/SAP 

e citadas por Ventura, Campos e Landi (2008), revelam que as agressões físicas 

somaram 47% dos casos, seguidas da violência psicológica com 27%, sexual com 

17%, negligência e abandono 4% e outras formas 5%.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Esta seção se ocupa dos procedimentos metodológicos adotados neste 

estudo e descreve o tipo de pesquisa, o local da investigação, os sujeitos, os 

instrumentos de coleta de dados, os métodos de registro das entrevistas e da 

análise desenvolvida. Aborda aspectos éticos e os temas que emergiram no 

decorrer do estudo e originaram as categorias temáticas que nortearam a 

interpretação e a análise dos dados. 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

  

Este trabalho tem como propósito identificar a percepção de médicos do PSF 

sobre o processo de atendimento às vítimas de VDCA no Programa de Saúde da 

Família no distrito de Sapopemba, município de São Paulo (SP). Para isso optou-se 

pela pesquisa exploratória com análise qualitativa, por permitir, através da 

construção de categorias, classificar os elementos significativos da mensagem. 

Entre as várias técnicas que compõem a análise de conteúdo, escolheu-se a 

análise temática que, segundo Bardin (1997) e Minayo (2000), é uma das formas 

mais adequadas para investigar qualitativamente o material sobre saúde. Este tipo 

de estudo tem sido utilizado por muitos pesquisadores que desejam conhecer 

determinada sociedade, seus agentes, suas características ou sua problemática, por 

entenderem que a essência da sociedade é o homem como sujeito e objeto de sua 

própria existência. 

 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

O estudo foi desenvolvido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Hélio Moreira 

Salles, localizada na região que abrange os bairros de Vila Prudente, São Lucas e 
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Sapopemba, localizados na Zona Leste do Estado de São Paulo. A estrutura de 

saúde dessa região periférica é composta pelos seguintes serviços:  

 

• 15 Unidades do Programa de Saúde da Família. 

• 3 Unidades Básicas de Saúde. 

• 2 Hospitais Públicos. 

• 1 Centro de Atenção Psicossocial (Caps). 

• 1 Ambulatório de Especialidades. 

• 1 Centro de Convivência e Cooperativa (Cecco). 

• 1 Serviço de Assistência Especializada (SAE) – DST/ AIDS. 

• 2 Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA). 

 

A UBS Hélio Moreira Salles, localizada no Bairro Jardim dos Eucaliptos, em 

Sapopemba, concentra seis Equipes de Saúde da Família (ESF), cada uma 

composta por um médico, uma enfermeira, duas auxiliares de enfermagem, seis 

agentes comunitários de saúde e um auxiliar técnico administrativo. Dois dentistas 

da prefeitura atendem os usuários das seis equipes. Esses profissionais são 

responsáveis pelo atendimento de 850 a mil famílias, algo em torno de quatro mil a 

quatro mil e quinhentas pessoas por equipe. 

Possui um fluxo diário de atendimento de 200 a 250 usuários, que utilizam 

algum tipo de serviço oferecido pelo PSF, incluindo consultas médicas, de 

enfermagem ou odontológicas, exames laboratoriais, coleta de material para exame 

preventivo de colo uterino, grupos de promoção à saúde, reuniões do conselho local 

de saúde. Tem como referência o Hospital Estadual Sapopemba e três serviços de 

atendimento médico ambulatorial nos bairros Jardim Tietê, Grimaldi e Sapopemba. 

Conta ainda com o suporte do Centro de Atendimento Psicossocial e dois 

laboratórios de referência para onde são encaminhados os exames coletados na 

unidade. 

Apesar de a maioria das Unidades de Saúde da Família do município de São 

Paulo estar localizada em área de risco e com populações vulneráveis, que sofrem 

com a constante falta de profissionais médicos, no momento das entrevistas, as 

equipes da USB estudada estavam completas há cerca de um ano. 
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3.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

 

Inicialmente pretendia-se entrevistar todos os médicos que atendiam nas 

unidades básicas Hélio Moreira Salles, Teotônio Villela e Sapopemba, totalizando 15 

profissionais. No entanto, devido às mudanças na política de saúde no município de 

São Paulo, houve uma evasão de médicos para outros serviços, defasando ainda 

mais o quadro do Programa de Saúde da Família. Optou-se então pela UBS Hélio 

Moreira Salles, por ser a única que conseguiu manter o quadro de médicos, num 

total de cinco. Todos aceitaram participar da pesquisa.  

Assim, os critérios de inclusão dos sujeitos, para aplicação do instrumento, 

foram os seguintes: 

 

• Aceitar participar da pesquisa. 

• Assinar termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndices B e C). 

• Ser médico do PSF da UBS Hélio Moreira Salles. 

 

Cabe destacar que, para preservação da identidade dos participantes e com 

estrito respeito e acatamento às normas de ética que regem as pesquisas 

científicas, os profissionais foram identificados por meio de código, composto pela 

letra M (inicial da palavra médico) e um algarismo, de 1 a 5. 

 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados pelo próprio pesquisador por meio de entrevista 

semiestruturada que, segundo Ludke e André (1986), baseia-se em questões 

desenvolvidas a partir de um esquema prático, que permite captar as informações 

desejadas e apresenta flexibilidade para aprofundar os temas discutidos.  

Triviños (1987, p. 146) a define como a entrevista que “parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas", do qual 
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emergem novas hipóteses, à medida que recebem as respostas do informante. 

Dessa maneira, o entrevistado, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

A interação entre pesquisador e informante cria um ambiente de 

reciprocidade, no qual ambos mantêm-se em um só patamar. Nesse sentido, a 

entrevista se destaca de outros instrumentos, pois permite a intervenção do 

pesquisador e do informante, que interagem em um processo dialético. Esse fato é 

constatado por Triviños (1987), quando afirma que a entrevista ganha vida ao se 

iniciar o diálogo entre investigador e entrevistado. No momento em que há aceitação 

mútua, as informações fluem de forma mais espontânea. 

Vislumbrada a amplitude e complexidade do objeto desta pesquisa e a 

especificidade da população, elaborou-se roteiro para a entrevista semiestruturada 

(Apêndice A), de maneira a permitir adaptações pelo pesquisador e sugestões do 

entrevistado, conferindo, assim, liberdade de expressão para ambos os sujeitos 

envolvidos na entrevista. 

Essa estratégia segue as orientações de Ludke e André (1986), que afirmam 

que, quando se quer conhecer a visão de determinada população sobre um objeto 

complexo, é melhor entrevistar o interlocutor através de um instrumento que tenha 

como base um roteiro que possua grande flexibilidade, de modo a possibilitar que o 

entrevistado discorra sobre o tema proposto, com base nas informações que ele 

detém. No momento da entrevista, as questões do instrumento de coleta de dados 

eram apresentadas para demonstrar ao entrevistado o caminho que seria percorrido 

durante o encontro. 

Iniciava-se a entrevista identificando o informante que, a seguir, era 

questionado sobre a importância por ele atribuída à sua função de médico do 

Programa de Saúde da Família da UBS Hélio Moreira Salles. Após esse momento, 

ao qual se denominou “quebra de gelo”, procurava-se desencadear o 

prosseguimento da entrevista a partir das observações e expressões do 

entrevistado. 
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Ao término da entrevista, perguntava-se ao respondente se gostaria de falar 

alguma coisa que não houvesse sido perguntada ou sugerir algo que achasse 

importante para o desenvolvimento do estudo. 

 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa com 

Seres Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (ver Anexos A e B). 

O anonimato dos entrevistados é mantido ― eles são identificados por códigos.  

O processo da pesquisa teve início após ter sido dada aos participantes uma 

explicação sobre a meta, o propósito e a dinâmica do estudo. Os sujeitos foram 

informados sobre o direito de recusar participação ou de se retirar da pesquisa em 

qualquer momento e a eles foi garantida a privacidade das informações e o 

anonimato. 

 

 

3.6 REGISTRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

Antes de iniciar as gravações em áudio, solicitou-se permissão aos 

informantes, tendo em vista que o gravador poderia inibir o interlocutor. Em seguida 

foram feitas as transcrições para o levantamento de dados. Com o processo de 

gravação das falas, não houve necessidade de fazer anotações paralelas. Tal fato 

contribuiu para que o desenvolvimento do diálogo fosse profícuo, permitindo maior 

interação entre pesquisador e informante. 

 

 

3.7 ANÁLISE 

 

 

A análise levada a efeito se baseou na técnica de análise temática ou 

categorial que, segundo Minayo (2001, p. 105), “consiste em descobrir núcleos de 

sentido que compõe uma comunicação cuja ‘presença’ ou ‘frequência’ signifiquem 
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alguma coisa para o objetivo analítico visado”. O tema é “a unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria 

que serve de guia à leitura" (BARDIN, 1997, p. 105). Pode-se afirmar que a presença 

de determinados temas conota qualitativamente os valores de referência e os 

modelos de comportamento presentes no discurso.  

A seguir procederam-se as diferentes etapas da análise do conteúdo, 

referenciadas por Bardin (1997), que se organizaram em torno de três polos 

estreitamente relacionados: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

recursos (inferências e interpretação).  

A primeira fase da análise de conteúdo se constitui de um período de 

organização que objetiva operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais. Essa 

análise foi feita a partir da leitura das informações contidas na transcrição das 

entrevistas. Para Bardin (1997), essa etapa corresponde a um período de 

associações que conduz a um esquema preciso de desenvolvimento das operações 

sucessivas. Segundo o autor, uma das formas de identificar a coerência das 

hipóteses iniciais em relação às hipóteses emergentes é tomar contato exaustivo 

com o material através da “leitura flutuante”.  

O segundo passo realizado na pré-análise foi a constituição do corpus, com o 

objetivo de verificar algumas normas de validade: exaustividade (coerência entre o 

material coletado e os aspectos do roteiro), representatividade (possibilidade de 

generalizar o resultado obtido pela amostra) e pertinência (adequação das 

entrevistas ao objetivo do trabalho). 

Em seguida foram extraídas das entrevistas as unidades de registro, que se 

caracterizaram por frases com significado temático em relação ao objeto. Elas foram 

anotadas no espaço (reservado para a fase de pré-análise) à direita da folha de 

transcrição da entrevista.  

Após a conclusão da pré-análise, ocorreu a exploração do material que, 

conforme Bardin (1997), consiste na administração sistemática das decisões 

tomadas em relação às unidades de registro, ou seja, a reunião delas em domínios 

semelhantes a todas as entrevistas. Com a organização do material e a qualificação 

das falas, organizaram-se os temas e as suas respectivas categorias temáticas. 
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3.8 TEMAS QUE EMERGIRAM NA PESQUISA 

 

Tema 01: o entendimento dos médicos da Equipe de Saúde da Família 

(ESF) sobre a VDCA, que agrega informações de como os entrevistados se 

reportam à didática e ao domínio do conteúdo e às prováveis razões que explicam 

esse fenômeno, e deu origem às seguintes categorias temáticas:  

 

• Tipos de VDCA. 

• Agentes que praticam a VDCA. 

 

Tema 02: explicação dos médicos sobre a VDCA, em relação à sua 

experiência profissional com a VDCA, que deu origem às seguintes categorias 

temáticas: 

 

• Vulnerabilidade social e psicológica. 

• Religião e valores. 

 

Tema 03: a VDCA no cotidiano do processo de atendimento médico na 

ESF, que reúne aspectos relativos à prática profissional nas atividades diárias como 

médico, ao tipo de sentimento e ao suporte emocional requerido no enfrentamento 

dos casos de VDCA. Este tema deu origem às seguintes categorias temáticas: 

 

• Frequência com que se deparam com casos de VDCA. 

• Encaminhamento e/ou abordagem. 

• Seguimento dos casos. 

• Trabalho em equipe. 

• Adequação do serviço. 

• Formas de registro. 

• Dilemas éticos. 

 

Tema 04: sentimentos e preparo emocional diante dos casos de VDCA, 

que demonstra a perspectiva pessoal dos médicos e seu preparo emocional para 

lidar com os casos de VDCA. Dele se originaram as seguintes categorias temáticas: 
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• Tipo de sentimento. 

• Preparo emocional. 

 

Tema 05: formação profissional e/ou acadêmica para atuação nos casos 

de VDCA, que agrega aspectos relativos à formação acadêmica voltada para o tema 

e educação continuada e/ou permanente. Este tema deu origem às seguintes 

categorias temáticas: 

 

• Graduação. 

• Pós-graduação. 

• Educação permanente ou formação continuada. 

 

Para melhor visualização dessas informações, elas foram agrupadas no 

quadro a seguir: 

 

TEMAS CATEGORIAS TEMÁTICAS 

1 – O entendimento dos médicos da 
ESF sobre a VDCA 

1 – Tipos de VDCA: física, sexual, psicológica, 
negligência 
2 – Agentes que praticam a VDCA: pais, parentes 

2 – Explicação dos médicos sobre a 
VDCA 

1 – Vulnerabilidade social e psicológica 
2 – Religião e valores 

3 – A VDCA no cotidiano do processo 
de atendimento médico na ESF 

1 – Frequência com que se deparam com casos de 
VDCA 
2 – Encaminhamento e/ou abordagem 
3 – Seguimento dos casos 
4 – Formas de registro 
5 – Adequação do serviço 
6 – Trabalho em equipe 
7 – Dilemas éticos 

4 – A formação profissional e/ou 
acadêmica para atuação nos casos 
de VDCA 

1 – Graduação 
2 – Pós-graduação 
3 – Educação permanente ou formação continuada 

5 – Sentimentos e preparo emocional 
diante dos casos de VDCA 

1 – Tipo de sentimento 
2 – Preparo emocional 

Quadro 1: Temas e categorias temáticas 
 

Esses temas e suas respectivas categorias temáticas são analisadas na 

próxima seção na ordem em que aparecem no Quadro 1. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Para melhor compreensão e leitura dos resultados desta pesquisa, esta 

sessão foi dividida de acordo com os temas que emergiram durante as entrevistas e 

suas respectivas categorias temáticas. 

 

 

4.1 O ENTENDIMENTO DOS MÉDICOS DO PSF SOBRE A VDCA 

 

 

Em relação à categoria temática tipos de VDCA, os depoimentos dos 

médicos entrevistados revelam o entendimento da violência como sendo um 

fenômeno que envolve os abusos físicos, psicológicos, sexuais, abandono e 

negligência, mostrando um conhecimento básico do tema, inclusive com uso de 

terminologias e categorias de violência doméstica encontradas na literatura. A 

exceção é M1, que não apresenta uma definição, limitando-se a dar exemplos: 

“chutes, socos, empurrões, agressões físicas em geral”. 

M2 diz que a VDCA “pode ser física e sexual” e, embora não cite a violência 

psicológica/emocional, pode-se inferir que ele a inclui na VDCA quando menciona 

genericamente “o abandono e os maus-tratos”. M5 é mais específico: “pode ser 

sexual, física ou psicológica”. 

Interessante notar que o participante M3, além de considerar que os atos 

violentos “podem ser físicos, sexuais e emocionais”, faz referência à “negligência com 

cuidados médicos”. Esse aspecto é destacado por Pires e Miyazaki (2005, p. 44), que 

classificam como negligência física “a ausência de cuidados médicos, pelo não 

reconhecimento ou admissão, por parte dos pais ou responsáveis, da necessidade de 

atenção ou tratamento médico, ou em função de crenças ou práticas religiosas”. 

Já M4 define VDCA como “toda a violência física, sexual, psicológica, 

incluindo abuso e negligência contra a criança”, considerando que “a palmada é um 

tipo de violência física”. Sua fala conota sintonia, mesmo que superficial, deste 

médico com os debates que vêm se desenvolvendo no Brasil, com grande 

repercusssão na imprensa, acerca desse elemento específico da violência, por 
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muitos assumido como castigo moderado e aceitável como método educativo. Sua 

fala sugere referência ao projeto de lei do governo federal (PL 7.672/2010), que 

proíbe palmadas, beliscões e outros castigos físicos que provoquem dor em crianças 

e adolescentes e que tem gerado polêmica em todo o país.  

Cabe lembrar também o PL 2.654/03, apresentado pela deputada Maria do 

Rosário (PT-RS), em discussão pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

de Deputados. Ambos sugerem alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ao abordar as determinações legais contidas no ECA, Castro (2002) afirma que 

crianças e adolescentes são negligenciados de várias formas nos mais diferentes 

contextos sociais. Enfatiza que qualquer tipo de ação que não atenda às suas 

necessidades básicas de alimentação, moradia, educação, saúde e lazer constitui 

descuido, incúria e desleixo, sendo, portanto, considerada negligência.  

Apesar de apresentarem uma síntese correta das mais conhecidas 

características da VDCA ― o que é comum para qualquer leigo minimamente 

informado sobre o assunto — os entrevistados demonstram dificuldade em ampliar a 

discussão sobre o tema, limitando-se a uma conceituação primária. 

Isso pode ser resultado do pouco conhecimento e/ou envolvimento deles com 

o problema e também da abstinência em discuti-lo cientificamente, como constatado 

por Guerra (1992) e pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1997), que reconhecem que, 

apesar de o conhecimento sobre a violência e suas implicações no universo infanto-

juvenil ser ainda insuficiente e fragmentado, raramente os profissionais de saúde 

que atendem a essa população acessam o saber dos pesquisadores.  

Pode-se ainda considerar que, pela influência de uma formação biologicista, a 

identificação da violência se encontra geralmente correlacionada ao termo agressão 

física e aos exames físicos realizados. Muitos médicos se atêm ao que é palpável, 

visível, ignorando os aspectos psicológicos e culturais da violência.  

No que se refere à categoria temática agentes que praticam a VDCA, os 

depoimentos indicam que os médicos entendem a violência doméstica como 

relacionada somente aos laços de consanguinidade e à família nuclear (pai, mãe e 

filhos), como revelam as seguintes falas:  
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M1: [...] violência praticada pelos pais. 

M2: [...] uma violência que conta com a conivência dos pais e parentes [...] e 
que também a praticam. 

M3: [...] é aquela que é praticada pelos pais. 

M5: [...] violência praticada por parentes. 
 

Nota-se a ausência de conceitos ampliados de família, como o apresentado 

no Caderno de Atenção Básica elaborado pelo Ministério da Saúde e intitulado 

Violência intrafamiliar: orientações para a prática em serviço: “Chama-se família ao 

grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinidade ou de convivência.” 

(BRASIL, 2001a, p. 13). O mesmo documento destaca que a violência intrafamiliar 

“pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, incluindo 

pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem laços de 

consanguinidade, e em relação de poder à outra.” (BRASIL, 2001a, p. 15). 

O entendimento revelado nos depoimentos dos médicos pode ser atribuído ao 

fato de que, na sociedade brasileira atual, o uso da punição física é ainda um 

instrumento bastante frequente na educação dos filhos. De acordo com Azevedo e 

Guerra (1995), os pais tendem a defender essa forma de disciplina que, em 

determinadas circunstâncias, pode favorecer a banalização e a cronicidade da 

violência física doméstica contra crianças e adolescentes. Para alguns pais, assim 

como para alguns profissionais, tais atos, por não serem considerados práticas 

abusivas, podem ser reproduzidos como uma prática normal de disciplinamento. 

Trata-se de uma questão preocupante, porque sugere certo grau de alienação 

diante de um dilema social que se agrava no país, vitimando 12% das 55,6 milhões 

de crianças brasileiras menores de 14 anos a cada ano, como informado por Valle 

(2007). “Isso significa que 18 mil crianças são agredidas por dia, 750 por hora e 12 

por minuto” (BISCEGLI et al, 2008, p. 366). Muitos desses atos violentos, praticados 

quase sempre pelos pais ou responsáveis, acabam “levando à invalidez permanente 

ou temporária, ou até à morte” (MINAYO, 2002, p. 104). 

Importa ressaltar que a violência pode ser praticada por outros membros do 

grupo social mais restrito, sem função parental, como empregados, pessoas que 

convivem esporadicamente, agregados. Portanto, apesar de serem mais frequentes 

os relatos de violência cometida por parentes consanguíneos, o quadro atual da 
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VDCA coloca a urgência de estudos mais aprofundados nesse contexto, com o olhar 

voltado para todos os sujeitos inseridos no cotidiano de convivência familiar. 

 

 

4.2 EXPLICAÇÃO DOS MÉDICOS SOBRE A VDCA 

 

 

Como explicação para a VDCA, buscou-se analisar a percepção dos médicos 

quanto aos fatores de origem, ou seja, os elementos que integram as modalidades 

dessa violência. 

Quanto à categoria temática vulnerabilidade social e psicológica, os 

entrevistados enfatizaram o fator socioeconômico como um dos desencadeadores 

da VDCA, como mostram as seguintes falas: 

 

M3: [...] questões socioeconômicas, como desemprego, drogadição.  

M4: [...] acredito que o desemprego, drogadição, baixo nível cultural, enfim, 
fatores de risco social contribuem para o seu aumento. 

M5: [...] o desemprego, drogas, moradia inadequada e valores de família, a 
ausência deles. 

 

Os depoimentos expressam diferentes percepções das causas da violência 

doméstica, porém, a determinação social está presente em todos eles, convergindo 

para a constatação de Pires e Miyazaki (2005, p. 44) de que “baixa renda, 

desemprego e pobreza são fatores associados a alto risco para negligência dos 

filhos, sendo negligência física a mais associada com pobreza”. Pfromm Neto (2002) 

também se refere à fragilidade e à vulnerabilidade das crianças, agravadas pelos 

recursos limitados de que dispõem em todos os aspectos, pelas preocupantes 

mudanças na família, pela presença e a tentação dos tóxicos e os crescentes riscos 

a eles associados e pelos infortúnios associados à pobreza. 

Contudo, as desigualdades sociais não determinam a presença da violência 

doméstica nas comunidades mais pobres. Ao contrário, argumenta Neumann (2000, 

p. 1), “esta se encontra democraticamente dividida em todas as classes sociais”. 

Para Silva (2002), a violência é um fenômeno de ordem cultural e perpassa todas as 

camadas sociais.  
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Mas apesar de reconhecer que a VDCA é democrática, não se pode deixar de 

considerar os impactos nefastos causados pela miséria. Segundo Koller e Hutz 

(1996), o viver na rua pode ser prejudicial ou retardar o desenvolvimento psicológico, 

devido às experiências adversas a que essas crianças estão expostas. A pobreza, 

somada a outros fatores sociais considerados de risco, é perigoso convite para 

comportamentos antissociais e delinquenciais. Tais influências funcionam como 

fatores altamente negativos e destrutivos do comportamento para as crianças e 

adolescentes. De acordo com Faleiros (2000, p. 17), 

 
a violência contra crianças e adolescentes sempre se manifestou em todas 
as classes sociais de forma articulada ao nível de desenvolvimento 
civilizatório da sociedade, relacionando-se com a concepção de sexualidade 
humana, compreensão sobre as relações de gênero, posição da criança e o 
papel das famílias no interior das estruturas sociais e familiares. Desta 
forma, devemos entendê-la em seu contexto histórico, econômico, cultural e 
ético. 

 

A partir dessas formulações, pode-se afirmar que todo e qualquer estudo de 

ordem social não pode se divorciar das questões afetas ao meio. Aliás, o meio, 

quando não determina, influencia o sujeito. Portanto, inserida no cotidiano de grande 

número de agressores e vítimas, a pobreza assume lugar de destaque no cenário 

das problemáticas sociais.  

Abrindo um parêntese necessário ao tema, cabe ressaltar que o modo de 

produção capitalista, ao mesmo tempo em que inspirou riquezas para uma pequena 

minoria privilegiada, trouxe consigo severas consequências para as grandes 

camadas sociais, sobretudo para aquelas desfavorecidas do ponto de vista 

econômico. Isso significa dizer que, se há aqueles que sorriem e ganham com o 

modelo de produção capitalista, outros, por outro lado, não têm a mesma sorte, 

choram e perdem com as cicatrizes deixadas por esse modelo econômico. Faleiros 

(1987) é enfático ao analisar que tal sistema de produção depende basicamente de 

um binômio para se sustentar: pobreza e riqueza. Para que a riqueza impere e se 

perpetue, faz-se necessário a existência da pobreza, que funciona como 

combustível que alimenta a circulação daquela. 

Retomando o eixo da questão, cabe reconhecer, no entanto, que as questões 

de cunho econômico nem sempre representam a causa primeira de 

desencadeamento das VDCA. Ao mesmo tempo em que não há como desprezar a 

relevância dos aspectos econômicas no cenário da violência humana, sobretudo 
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naquele ligado à VDCA, deve-se admitir, para não incorrer no erro de 

supervalorização de um fator único, a influência de outras causas, também 

exógenas, no movediço terreno da violência infanto-juvenil.  

Exemplo disso é o conhecido “crime Araceli5”, que abalou o Brasil e motivou o 

surgimento da Lei Federal 9.970/00 (BRASIL, 2000), que institui 18 de maio como o 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. Esse crime hediondo foi praticado por jovens de classe média alta de 

Vitória-ES, o que prova que a situação econômica precária não pode ser apontada 

como causa exclusiva da violência.  

 
O que se verifica é que, frequentemente, se associa pobreza e maus-tratos, 
atribuindo à condição de baixa renda ações de negligência e violência. Na 
realidade, famílias pobres encontram-se mais vulneráveis a serem 
denunciadas, o que não significa que casos de maus-tratos sejam 
exclusivos dessa faixa social; a questão é que, em famílias de classe média 
e alto poder aquisitivo, tudo é ocultado (PEROZZI, 2007, p. 9). 

 

No que diz respeito à categoria temática religião e valores, os entrevistados 

fazem associação com os conceitos de educação e cultura. Ao falar sobre fatores 

possivelmente favorecedores da violência, M1 declara: “Com certeza a falta de 

cultura dos pais [...] a formação da família, pessoas sem princípios morais.” A fala do 

médico permite inferir que “o conceito de cultura tem sido evocado no [...] 

desenvolvimento da educação em saúde, mas não tem sido explorado em 

profundidade [...] pelos profissionais de saúde em geral” (BOEHS, 2007, p. 307). A 

maioria deles continua trabalhando de forma sistemática com um conceito de cultura 

utilizado na antropologia até a década de 60 do século passado, envolvendo 

crenças, valores e práticas condicionadas ao olhar reducionista da biomedicina. Não 

existe uma única definição de cultura, mas  

 

                                            
5 Crime dos mais marcantes no Brasil, ocorrido em 18 de maio de 1973, que teve como vítima fatal a 
menina Araceli Cabrera Crespo, de 8 anos de idade. Ela vivia com a mãe, o pai e um irmão em 
Vitória (ES). Consta no processo que sua mãe era nascida em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e 
tinha irmãos traficantes naquele país. Vez por outra, ia até lá, trazia drogas e as vendia no Brasil. 
Segundo o relato processual, no dia 18 de maio de 1973, Araceli saiu da escola minutos antes do 
término das aulas, mediante a solicitação da mãe, D. Lola, através de um bilhete. Araceli tinha em 
mãos um envelope lacrado a ser entregue no Ed. Apolo, onde jovens aguardavam a encomenda. Ali 
teria ocorrido o crime hediondo, revoltante pela crueldade sem limites. Foram constatados pelo IML o 
espancamento, o estupro. Drogaram-na e ainda encontraram marcas de dentes na sua vagina e nos 
peitos ainda indefinidos. O seu corpo desfigurado foi achado seis dias depois num matagal atrás do 
Hospital Infantil por um garoto que caçava passarinhos. (Cf. REVISTA CLASS, 2010). 
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se entendemos por cultura um sistema de significados que cria algum tipo 
de identidade compartilhada (GEERTZ, 1989), uma espécie de código que 
orienta as práticas sociais de pessoas pertencentes a vários grupos e 
categorias sociais dentro de uma sociedade, essa definição mais ampla 
deve ser ajustada aos tipos de fenômenos particulares que se pretende 
analisar (VAITSMAN, 2000, p. 848). 

 

A religião foi mencionada pelo participante M2 como elemento presente na 

problemática da VDCA. Para ele, talvez “a ausência de princípios religiosos seja a 

grande questão”. Admite-se que a religião, a família e a opinião pública 

desempenham papéis importantes em toda e qualquer sociedade, pois exercem 

uma função de controle social. Mas nessa discussão não se pode ignorar os 

fanatismos religiosos e subprodutos, tais como os fundamentalismos de toda 

espécie e as guerras santas sustentadas na violência.  

Armengol (2010) lembra que povos, nações, impérios, têm estado em 

competição pelos instintos mais básicos do domínio e supremacia, mas tingiram as 

suas competições recorrendo ao amparo do religioso. Citando Roger Scruton, 

filósofo e professor de investigação no Institute for the Psychological Sciences, na 

Virgínia (EUA), o autor coloca que a polêmica ateísta atual ignora a intuição 

fundamental da antropologia da religião, isto é, que a religião não é primariamente 

sobre Deus, mas sobre a necessidade humana do sagrado. Desse ponto de vista, 

“como argumenta René Girard, la religión no es la causa de la violencia. Sino su 

solución.” (ARMENGOL, 2010). 

 

 

4.3 A VDCA NO COTIDIANO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESF 

 

 

Na análise das categorias temáticas relativas a essa questão, observa-se que 

a frequência com que os médicos se deparam com casos de VDCA interfere 

diretamente na conduta dos profissionais e no seu grau de conhecimento sobre a 

violência cometida contra crianças e adolescentes. 

Se para alguns médicos, o fenômeno da violência doméstica é pouco visível 

— como para M1: “É raro [...] muito raro” — ou até invisível — “ainda não vi nenhum 

caso”, declara M3 —, para outros, a convivência com ele é constante: “toda semana 

vejo dois ou três casos com queixas em consultas”, informa M2. 
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M5 relata já ter observado “alguns casos”. Declara que, em três anos de PSF, 

“nem todos eu tive certeza [...] pelo menos uns dois [...] sofriam maus-tratos, 

principalmente físicos”. Já M4 estava, na época da entrevista, “acompanhando 

quatro famílias [...] perderam provisoriamente a guarda [...] e duas que perderam 

definitivamente”. 

As falas dos entrevistados conduzem à discussão sobre o conhecimento dos 

profissionais sobre a VDCA e a percepção de sinais não verificáveis em exames 

físicos. A pouca experiência da maioria dos profissionais que militam na medicina da 

família tende a escamotear os agravos da violência, o que justificaria a informação 

de falta de contato direto com o fenômeno.  

A declaração de M3 instiga alguns questionamentos: O médico tem 

conhecimento das características do fenômeno, porém, a região na qual ele exerce 

a medicina não está entre aquelas consideradas de risco? A dificuldade de 

reconhecer e identificar as sutis facetas da violência doméstica contra crianças e 

adolescentes é resultado de conhecimento insuficiente? Falta sensibilidade do 

profissional de saúde para esse tipo de diagnóstico?  

O desconhecimento ou a falta de compromisso em relação à VDCA colabora 

para aumentar a cifra negra e dificultar o processo de notificação de casos e seus 

encaminhamentos. Tais fatores se configuram como diques de contenção para 

atividades de prevenção e combate a esse problema. O Ministério da Saúde 

reconhece que “a realidade estudada é subestimada pela ‘lei do silêncio’ que impera 

no seio familiar, e também porque os dados institucionais apenas revelam uma 

pequena dimensão dos casos existentes” (BRASIL, 1997, p. 16). Azevedo e Guerra 

(2005, p. 17) denunciam a existência de um “complô de silêncio do qual muitas 

vezes participam profissionais, vizinhos, parentes, familiares e até a própria vítima.” 

Colocadas essas questões, parte-se para a análise da categoria temática 

encaminhamento e/ou abordagem dos casos de VDCA. Especificamente com 

relação à abordagem, os entrevistados relatam diferentes procedimentos: 

 

M1: Eu acolho, ouço o caso e peço para a pessoa responsável pela criança 
procurar o Conselho Tutelar ou registrar queixa na delegacia. 

M2: Geralmente eu registro o caso em prontuário e peço uma visita da 
agente comunitária de saúde para confirmar. 
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M3: [...] não vi nenhum caso ainda [...] eu nem sei o que faria [...] acho que 
comunicaria à equipe. 

M4: [...] tento conscientizar a família e o agressor (quando possível), tento 
dar suporte à família e à vítima. 

M5: [...] procuro atender bem, ouvir [...] analisar o que tem de verdade no 
relato da mãe ou do responsável que está acompanhando. 

 

Com referência ao encaminhamento, os médicos relatam: 

  
M1: [...] solicitei o apoio do Conselho Tutelar, que me devolveu o caso e me 
pediu para solicitar um encaminhamento para o psicólogo... ah! e um laudo 
também. 

M2: [...] encaminho para o Conselho Tutelar. 

M3: [...] não sei nem para onde mandar. 

M4: [...] para serviços especializados, como Conselho Tutelar, psicologia e 
até mesmo direto para delegacia. 

M5: [...] quando achei necessário encaminhei para o Conselho [...]. 
 

O posicionamento dos entrevistados ― com exceção de M3, que não atendeu 

nenhum caso e não tem ideia de como proceder ao se deparar com uma situação de 

maus-tratos ― demonstra que eles adotaram procedimentos previstos na legislação 

e seguiram as orientações quanto ao encaminhamento para o Conselho Tutelar. 

Merece destaque o depoimento de M2, que cumpre as formalidades ético-legais, 

sem contudo confiar na eficiência dos órgãos competentes quanto às providências 

legais nos casos de VDCA: “Eu solicito avaliação do Conselho Tutelar, apesar de 

não acreditar muito na eficiência deles”, ressalta. 

Preocupa tal descrença do médico no Conselho Tutelar, pois o profissional 

muitas vezes deixa de denunciar os crimes por não acreditar que será objeto de 

investigação. Infere-se que esse descrédito pode estar relacionado com a fragilidade 

percebida na aplicação das leis e com a dinâmica pouco ágil da justiça brasileira. Na 

opinião de Azevedo e Guerra (2006), isso acaba por explicar, em parte, o grande 

índice de omissão nas notificações. 

Quanto ao seguimento dos casos, o participante M5 procura “contar com o 

apoio do Conselho Tutelar e da própria família” da vítima. Ele faz referência à 

morosidade do Conselho Tutelar: “[...] nem sempre o Conselho responde rápido; 

eles demoram para nos dar retorno. Quando eu pergunto para as agentes, elas me 

dizem que a família está aguardando a decisão ou qualquer outra atitude do 

Conselho”. 
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M4 busca auxílio de profissionais das ciências correlatas às da saúde: “Eu 

tento envolver a equipe de saúde da família; se tiver um psicólogo ou assistente 

social para acompanhamento é melhor para o acompanhamento da criança”. Tal 

comportamento é revelador da preocupação do médico com a saúde e o bem-estar 

do paciente vítima de VDCA.  

Esses profissionais precisam encaminhar a vítima para atendimento 

adequado ao caso, porém, dependem de sua própria capacidade de identificar a 

presença ou a suspeita da violência nas diferentes situações atendidas. Há que se 

considerar que a visibilidade da VDCA está fortemente imbricada com a escuta 

sensível e o olhar ampliado que o profissional adota em seu atendimento, elementos 

nem sempre presentes do cotidiano dos médicos do PSF. 

A dificuldade em lidar com esse processo se expressa também pelo 

desconhecimento acerca dos prontuários, observado na categoria temática forma 

de registro da VDCA, o que acaba resultando na falta ou inadequação do 

encaminhamento da criança ou adolescente vitimizado. Cabe lembrar que o registro 

deve ser feito com uso de instrumento próprio (ficha de notificação), muitas vezes 

desconhecido do profissional que trabalha no PSF. 

Em relação aos participantes da pesquisa, ficou demonstrado tanto o 

completo desconhecimento da existência de um procedimento notificativo, como é o 

caso do entrevistado ― M3: “Não sei” ―, quanto a forma incorreta de notificação 

dos casos: “em prontuário médico” (M1); “no prontuário do paciente” (M2); “registro 

tudo em prontuário [...] só tenho isso para registrar” (M5). Já M4 declara: “[...] eu sei 

que existe uma ficha de notificação mas ela inexiste na unidade, mas o que nos foi 

orientado pela gerência da unidade é que os casos devem ser encaminhados para a 

delegacia e/ou o Conselho Tutelar e registrados no nosso prontuário”. 

Cabe lembrar que o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabelece a obrigatoriedade de comunicação, ao Conselho Tutelar, dos casos de 

suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, sem prejuízo 

de outras providências legais. Já o artigo 245 do mesmo diploma legal prevê sanção 

administrativa em caso de descumprimento, mencionando expressamente os 

médicos responsáveis por estabelecimentos de atenção pública à saúde.  
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Já o Decreto-lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, correspondente à Lei das 

Contravenções Penais, em seu art. 66, inciso II, classifica como contravenção 

referente à administração pública deixar de comunicar à autoridade competente 

“crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de 

outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a 

comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal” (BRASIL, 1941), sob 

pena de multa. 

Os profissionais entrevistados demonstram alguma noção de certos 

procedimentos frente a um caso de violência doméstica, referidos pela literatura, 

como escuta e acolhimento — “procuro atender bem, ouvir” (M5); “acolho, ouço o 

caso” (M1); “tento conscientizar a família e o agressor [...] dar suporte à família e à 

vítima” (M4) — registro dos dados no prontuário e encaminhamentos, mas sentem 

falta de normas e protocolos específicos para o atendimento às vítimas de VDCA. 

Essa situação se manifesta nas falas dos médicos a respeito da adequação do 

serviço. 

 

M2: [...] desconheço qualquer rotina ou protocolo da rede para esses casos 
[...] conto apenas com a minha experiência. 

M3: [...] nunca vi ou ouvi nada para a abordagem desses casos, eu mesmo 
nunca vi nenhum caso. 

M4: Sei da existência de uma ficha de notificação, nunca a vi na unidade [...] 
soube de sua existência através da página da vigilância epidemiológica 
quando pesquisava um outro assunto. 

M5: [...] desconheço, por aqui nunca vi nada parecido com uma ficha de 
notificação, muito menos tive notícia de algo parecido. 

 

Um aspecto positivo, destacado nas entrevistas, diz respeito ao trabalho em 

equipe, valorizado pelos médicos do PSF e pelo Ministério da Saúde, notadamente 

na Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006), que preconiza um trabalho 

multidisciplinar, pressupondo uma relação dialógica entre os membros da equipe do 

PSF. Os entrevistados enfatizam a importância de uma dinâmica colaborativa no 

atendimento aos casos de VDCA: 

 

M1: O trabalho de equipe no PSF é fundamental para o seguimento dos 
casos; as agentes comunitárias nos dão um perfil de como andam os 
agressores. 

M2: [...] no diagnóstico, na sequência [...] apoio, uma boa relação com a 
equipe pode te ajudar muito nisso. 
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M4: É essencial para o acompanhamento adequado nesses casos. 

M5: [...] no PSF é a melhor maneira no enfrentamento desses casos. Como 
que, num modelo tradicional, sem agentes comunitárias, sem médico de 
família, se chegaria até essas famílias? 

 

Aliado às dificuldades na abordagem das situações que envolvem a VDCA, o 

profissional costuma enfrentar alguns dilemas éticos, o que não é o caso de dois 

entrevistados: 

 
M1: Nunca enfrentei nenhum.  

M3: Não posso dizer nada, desconheço.  
 

Já os outros participantes se referem ao sigilo médico como dilema mais 

frequente no seu cotidiano profissional no PSF: 

 
M2: A questão do sigilo médico é importante [...] quando lidamos com 
crianças, aliás, com qualquer paciente. 

M4: [...] temos que ter sigilo médico, porém, diante do risco de vida, este 
sigilo pode ser quebrado. 

M5: [...] a manutenção do sigilo médico. 
 

Nessa perspectiva, o grande conflito dos médicos é manter o sigilo, como 

princípio da tradição médica, e quebrá-lo em casos de VDCA. Sobre essa questão, 

Azevedo e Guerra (2005) denunciam o que elas chamam de “complô de silêncio” 

que cerca essa modalidade de violência. Gomes et al. (2002, p. 276) consideram 

que, entre as orientações do ECA e a prática dos profissionais, “há ainda uma 

distância a ser vencida”, pois nem sempre eles se sentem preparados para assumir 

atribuições como a notificação e o encaminhamento dos casos.  

Para Deslandes (1995, p. 207), a maior barreira na identificação dos casos de 

maus-tratos é de ordem médica, expressa pelo medo ou recusa do profissional de 

se envolver com o que é considerado problema “alheio”, reforçado culturalmente 

como “um problema de família”. A respeito dessa questão, Noguchi, Assis e Santos 

(2004, p. 965) ponderam que, “se, por um lado, tal notificação é de responsabilidade 

do profissional, por outro, é a instituição que deve garantir esta conduta profissional, 

[...] compartilhando a responsabilidade pelo caso.”  

No contexto de atuação dos médicos, é notório o receio frente aos agressores 

nas situações em que o profissional se depara com o quadro de violência doméstica 
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envolvendo crianças e adolescentes. Hadjiisky et al. (1990) se referem ao medo 

como sentimento inibidor da notificação de maus-tratos, salientando que muitas 

vezes se quer evitar a notificação de um caso aos órgãos de proteção à infância 

porque se teme uma reação dos pais ao saberem que o registro foi feito por 

profissionais nos quais eles confiavam. Também são temidas represálias mais 

violentas, até mesmo em termos de atentado à vida do profissional. Esse medo se 

justifica porque, não raro, pais agressores se apresentam em entrevistas com 

profissionais portando armas, deixando-as à vista, numa estratégia de intimidação.  

Cabe advertir que o atendimento de situações com suspeita de maus-tratos a 

crianças e adolescentes deve ser realizado, conforme Waksman e Hirschheimer 

(2007), por equipe multidisciplinar e interprofissional com as seguintes 

características: capacitada (com conhecimentos básicos sobre a temática), 

integrada, institucionalizada, ciente de suas atribuições e capaz de interagir com 

outras instituições. 

Ressalta-se que o Código de Ética Médica (Resolução CFM 1.931, de 17 de 

setembro de 2009), em vigor desde abril de 2010, insere, no artigo 25 do Capítulo 

IV, que dispõe sobre direitos humanos, a obrigatoriedade de o médico “denunciar 

prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-

las, bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, 

substâncias ou conhecimentos que as facilitem”. Isso vale para o atendimento de 

vítimas de violência doméstica.  

 

 

4.4 SENTIMENTOS E PREPARO EMOCIONAL DIANTE DOS CASOS DE VDCA 

 

 

Além dos fatores já categorizados e explicitados anteriormente, dois outros 

aspectos, fundamentais para o enfrentamento da VDCA pelo profissional da medicina 

correspondem às subcategorias tipo de sentimento e suporte emocional.  

Com relação à primeira, há predominância da indicação do sentimento de 

impotência diante dos casos de VCDA, confirmada nas falas dos entrevistados:  

 
M1: Sentimento de impotência. 

M2: Impotência. 
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M4: Impotência porque muitas vezes eles [os casos] empacam na 
burocracia ou na inoperância do Conselho Tutelar. 

M5: Ora... impotência, não tem outro. 
 

Já o entrevistado M3 se refere a um misto de sentimentos ― “[...] não sei se 

raiva... indignação” ―, nele desencadeados quando se comentam casos de vítimas 

de violência doméstica (até o momento da entrevista, M3 não havia atendido 

nenhum caso). Os sentimentos por ele referidos inevitavelmente desembocam na 

percepção de impotência ou, em outra direção, são por ela acionados.  

A abordagem de Gauderer (1987) sobre as reações emocionais do 

profissional de saúde diante da doença grave se adequa ao contexto do atendimento 

médico aos casos de VDCA. Ele afirma existir semelhança nas emoções geradas no 

profissional e no paciente e que são comuns a todo ser humano: negação, 

sentimentos de culpa, raiva e frustração. 

Boemer e Sampaio (1997) salientam que um sentimento de impotência toma 

conta dos profissionais nas situações onde o êxito não é possível. De acordo com 

Santos (2003), a ela geralmente se associam tristeza, ansiedade, irritabilidade, 

inconformismo, que contribuem para o aumento da vulnerabilidade do profissional. 

Quando questionados sobre como lidam com tais sentimentos e qual o 

suporte emocional que eles têm, os médicos entrevistados apresentam diferentes 

respostas: 

 

M3: Não sei como iria trabalhar com isso. 

M1: Se precisar de apoio psicológico, acho que não vou ter [...] 

M2: [...] com certeza vou procurar apoio da minha família. 

M4: [...] tento conversar com colegas, mas normalmente é a auto-ajuda. 

M5: [...] acho que o dia-a-dia faz com que você supere.  
 

A declaração de M3 se justifica pelo fato de ele não ter ainda se defrontado 

com casos de VDCA que, supostamente, acionariam nele alguma emoção 

desconfortante. É interessante notar que o participante M1, ao cogitar a possível 

necessidade de apoio psicológico, supõe que não teria acesso a essa ajuda no 

contexto de trabalho. A família é mencionada como principal fonte de suporte 

emocional por M2, enquanto M4 cita os colegas de equipe e principalmente a auto-
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ajuda. Já M5 credita à experiência a superação dos conflitos emocionais gerados no 

cotidiano profissional. 

De fato, não há registros de auxílio psicológico nos programas de saúde da 

família para médicos que necessitam de ajuda para lidar com desequilíbrios 

emocionais gerados pelo atendimento a vítimas da VDCA. Acredita-se que a pouca 

procura por parte dos médicos contribui para a omissão estatal.  

Martins (1994) relata que o estresse na formação e na prática médica seria 

um possível fator etiológico na gênese de problemas de saúde mental, o que 

incluiria abuso e dependência de substâncias psicoativas, síndrome da sobrecarga 

de trabalho e síndrome do estresse profissional. Destaca ainda que esses 

problemas não são exclusivos de médicos, sendo encontrados também entre 

profissionais que executam atividades envolvendo alto grau de contato emocional 

com outras pessoas. 

O trabalho quase integral e grande exigência de empenho, dedicação e 

disciplina do profissional podem estar associados à falta de espaço e/ou tempo para 

lazer, sendo potenciais geradores de ansiedade, particularmente quando 

vivenciados de forma solitária. 

Na análise de Santos (2003), essas manifestações emocionais, muitas vezes 

acrescidas de condições adversas de trabalho, elevam a suscetibilidade da equipe 

ao estresse ocupacional, aumentando a incidência de sintomatologia psicológica e 

psiquiátrica. “Aprender a lidar com esses sentimentos, mediante um questionamento 

constante e, às vezes doloroso, de nossos limites enquanto profissionais da saúde é 

imperativo” (BOEMER; SAMPAIO, 1997, p. 35). 

 

 

4.5 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E/OU ACADÊMICA PARA ATUAÇÃO NOS 

CASOS DE VDCA 

 

 

Em relação à formação profissional, importa comentar que os médicos, em 

sua maioria, encontram-se despreparados para a realidade do combate à VDCA. 

Essa situação é abordada em três subcategorias: graduação, pós-graduação e 

educação permanente ou formação continuada. 
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Os entrevistados foram unânimes em afirmar que a eles não foram 

oferecidos, na graduação e pós-graduação de medicina, conteúdos ou disciplinas 

que indicassem preocupação com o ensino do fenômeno da VDCA:  

 

M1: Na faculdade ? Nunca vi nada [...] em nenhuma disciplina. 

M2: Acho que nunca vimos nada disso durante a minha graduação. 

M3: Nada mesmo sobre o assunto [...] Nem uma aula [...] nada. 

M4: [...] não foi abordado durante a minha graduação; ele só foi abordado 
durante a minha especialização em saúde da família. 

M5: Nem na faculdade e nem na residência.  
 

As declarações dos entrevistados ajudam a descrever um cenário pouco 

favorável para a atenção básica à saúde e sua principal estratégia, a saúde da 

família, praticamente ignorada pela matriz curricular e pelo projeto político-

pedagógico dos cursos de graduação em medicina, que em maioria incentivam a 

especialização médica em detrimento da formação do médico generalista.  

O artigo 3º da Resolução CNE/CES nº 4/2001, que institui diretrizes 

curriculares nacionais do curso de graduação em medicina, descreve o perfil do 

formando como  

 

o médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-
doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser 
humano (CNE/CES, 2001). 

 

O artigo 6º, que dispõe sobre os conteúdos essenciais para o curso, 

determina que estes devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença 

do cidadão, da família e da comunidade, incluindo 

 

II - compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 
psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do 
processo saúde-doença;  

III - abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em 
seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção. 
(CNE/CES, 2001). 

 

Essa multiplicidade de abordagens deveria contemplar a estratégia de saúde 

da família, já que é esta a prioridade da Política Nacional de Atenção Básica, e se 



 84 

direcionar para a formação de médicos integralistas. Mas, em geral, a grade 

curricular dos cursos de medicina não prioriza o tratamento humanizado e, na 

maioria das vezes, os recém-formados não estão preparados para desempenhar 

suas funções numa rede pública de saúde, onde existem diversos problemas 

estruturais. 

Segundo Blasco et al. (2010), a omissão das instituições universitárias para 

assumir um compromisso real na formação de profissionais para essa área “coloca o 

médico generalista no sério risco de tornar-se um profissional de segunda 

categoria”. Para os autores, a questão é grave, 

  

pois todos os esforços realizados para tornar o acesso à saúde um direito 
para todos os cidadãos apóia-se nesse profissional. Ele é o verdadeiro 
protagonista da atenção primária à saúde. A afirmação da identidade da 
medicina de família como especialidade passa necessariamente por sua 
progressiva inserção universitária como disciplina acadêmica (BLASCO et 
al., 2010). 

 

Além da falta de preparo técnico e científico específicos nessa área, verifica-

se a falta de educação permanente e/ou continuada, informada pelos participantes 

desta pesquisa. Todos citaram que nunca tiveram incentivos para a formação 

continuada voltada ao campo de saúde pública e mais especificamente para a 

abordagem da saúde da família:  

 

M1: Desde que estou aqui; nunca. 

M2: Pela rede pública daqui; nunca [...] 

M3: Nada, ainda não. 

M4: Não. 

M5: Nunca participei de nada aqui [...] 
 

“Se a maioria dos estudantes almeja especializar-se (já que é isso que eles 

veem, vivem e respiram nas escolas médicas), qual espaço real existe para alguém 

querer ser generalista?”. O questionamento é feito por Blasco et al. (2010), que 

asseveram: “Seja qual for a origem dos que de fato praticam a medicina generalista, 

uma realidade é inegável: o desamparo em que se encontram”. Os autores 

mencionam, como outros problemas nesse contexto, a ausência de referenciais de 

qualidade que venham implementar programas de educação médica continuada e a 
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falta de um planejamento de certificação que avalie e valide a qualidade desses 

profissionais. 

 Assim, o profissional médico que se interessa pelo estudo das VDCA 

certamente encontra grandes dificuldades no sentido de encontrar capacitação 

adequada e estímulo para a investigação de problemas sociais dessa natureza. 

A excessiva especialização médica, que contribui para a escassez da figura 

do médico com visão integral, essencial para a ampliação de estratégias de atenção 

básica, como a saúde da família, constitui uma grande preocupação nacional. “É 

óbvia a dificuldade de se pretender recrutar profissionais para uma especialidade 

ausente na escola médica”, enfatizam Blasco et al. (2010). Não é sem motivos que 

os ministérios da Saúde e da Educação propõem mudanças na formação de 

profissionais de saúde. Para incentivar escolas médicas a fazer alterações 

curriculares nos cursos de medicina de todo o país, os dois ministérios lançaram em 

2002 o Programa de Incentivos às Mudanças Curriculares dos Cursos de Medicina 

(Promed), por meio da Portaria Interministerial número 610 (BRASIL, 2002b). O 

principal objetivo do programa é adequar a formação dos médicos à realidade do 

atual sistema de saúde brasileiro. 

 

Construir esse novo paradigma, com atuação própria nos currículos de 
graduação e pós-graduação do curso médico, torna possível vocacionar os 
estudantes, futuros médicos, para esta opção profissional. Uma vocação 
que desperta ao contato com modelos reais, com médicos de família que 
possuam respeitabilidade acadêmica e que ensinam praticando atenção 
primária com resolubilidade e competência (BLASCO et al., 2010, p. 1). 

 

Mas não são apenas aspectos negativos que Blasco et al. (2010) citam. Os 

autores afirmam que o envolvimento dos estudantes universitários com a medicina 

de família tem sido crescente nos últimos dez anos, mediante um trabalho de 

formação continuada de caráter não-curricular. As oportunidades oferecidas no atual 

cenário brasileiro são favoráveis e talvez únicas. Para os autores, a medicina de 

família se depara com terreno fértil para o seu crescimento e melhorar a qualidade 

de vida e a saúde da população é desejo que deve promover a união de forças para 

vencer os desafios. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Constitui truísmo dizer que a situação da violência doméstica contra crianças 

e adolescentes no Brasil é alarmante e requer medidas efetivas de monitoramento, 

combate e prevenção, mas a tendência de banalização desse fenômeno na 

sociedade contemporânea impõe que se repita incessantemente o mesmo discurso. 

Apesar dos esforços dos pesquisadores, que buscam dar visibilidade a esse tema, o 

país ainda carece de estudos no sentido de conhecer melhor o problema, seus 

desdobramentos e implicações, notadamente no contexto da saúde pública. 

A interface camaleônica da violência continua desafiando o saber dos 

profissionais de saúde e a sua diagnose. Afinal, ela resulta de vários processos, 

sendo produto de uma dinâmica social extremamente complexa e não de uma causa 

exclusiva e determinada. A dificuldade do diagnóstico da VDCA figura entre as 

maiores barreiras enfrentadas pelas equipes atuantes nessa área. 

Além da falta ou do pouco conhecimento sobre as imbricações e impactos da 

VDCA ― consequências da não abordagem do tema nos cursos de graduação e da 

carência de programas de educação continuada ―, os médicos dedicados a 

programas de atenção básica se confrontam com dilemas éticos e sentimentos que 

desembocam na percepção de impotência diante das vítimas de maus-tratos, 

associada ao medo de represálias por parte dos agressores e ao descrédito nas 

instituições que têm atribuição legal de dar encaminhamento aos casos. 

Os resultados obtidos neste estudo indicam que todos esses fatores juntos 

resultam em deficiências no sistema de notificação que acabam por ampliar as 

lacunas das estatísticas — pouco confiáveis — das ocorrências de violência 

doméstica no Brasil, já escamoteadas pelo silêncio de familiares e de pessoas que 

poderiam denunciar, mas se calam, como se estivessem paralisados pelo medo ou 

imunizados contra a indignação que casos desse tipo costumam provocar.  

A prática recorrente de ignorar sinais sutis de VDCA que poderiam levar ao 

registro de suspeita elimina a possibilidade de investigação mais apurada e 

transforma o sofrimento físico e os conflitos psicológicos e sociais a que são 

submetidas crianças e adolescentes em simples processos clínicos que se esgotam 

em único atendimento. Isso impede que as patologias sociais definidas como 
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agressões e maus-tratos, traduzidas muitas vezes em negligência e abandono, 

sejam pensadas como um produto de uma sociedade também doente. O resultado 

disso é a banalização da violência que rouba a infância das crianças e destrói os 

projetos e sonhos dos jovens.  

A história de vinte anos de existência do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, completados em 2010, poderia ser contada de outra maneira, menos 

dramática, se a ética humana deficitária e a omissão tivessem sido banidas dos 

consultórios médicos, das emergências dos hospitais, das milhares de unidades de 

saúde públicas espalhadas pelo país, do conjunto de especialidades médicas que as 

instituições de ensino superior priorizam, em detrimento da formação de médicos 

generalistas. Trata-se aqui não de atitudes individuais ou de comportamentos de 

pequenos grupos ou instituições isoladas, mas da cumplicidade de toda uma 

sociedade no agravamento das violações dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes. 

Esse cenário é bastante complicado e reivindica estudos sistemáticos sobre 

incidência e prevalência do fenômeno, que há muito tempo deixou de ser um 

problema de família para se transformar num sério problema de saúde pública. 

Entende-se que o incremento das pesquisas e dos debates sobre o tema e 

programas de educação continuada pode atuar como importante instrumento para 

reverter o quadro edêmico da violência e construir estratégias de enfrentamento 

sintonizadas com a realidade da saúde pública brasileira.  

Ressalta-se que, para exercer as funções a eles conferidas, os médicos 

atuantes em programas de saúde da família necessitam de permanente atualização 

de conhecimentos e práticas para poderem desenvolver habilidades especiais que a 

demanda da atenção básica à saúde exige. Isso implica extrapolar os limites de 

saberes confinados em uma ou outra disciplina específica, na perspectiva da 

integralidade da assistência, da responsabilidade social e do compromisso com a 

cidadania. E também ampliar o horizonte de compreensão dos determinantes 

sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos 

níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença, como preconizam as 

diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina.  

É urgente que a saúde da família seja vista como prioridade nas políticas 

públicas do país e enfatizada nos cursos da área de ciências da saúde. Salienta-se 
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que todos os participantes da pesquisa aqui relatada afirmaram que a eles não 

foram oferecidos, na graduação de medicina, conteúdos ou disciplinas que 

indicassem preocupação com o ensino do fenômeno da VDCA. Informaram que 

nunca tiveram incentivos para a formação continuada voltada ao campo de saúde 

pública e mais especificamente para a abordagem da saúde da família.  

Nesse sentido, as instituições de ensino superior e os órgãos vinculados à 

saúde, nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal) são convocados 

para a consecução compartilhada de atividades de ensino, pesquisa e extensão nos 

diversos níveis de atenção à saúde da população.  

Considera-se primordial a oferta de cursos de capacitação, articulada a uma 

maior integração do setor saúde com as demais instâncias de proteção à criança, de 

forma que a política nacional de atenção básica possa cumprir um de seus 

compromissos nucleares, que é constituir um espaço de construção de cidadania, 

consolidando e qualificando a estratégia saúde da família. Diante da gravidade do 

quadro endêmico da violência, não é mais admissível uma visão reducionista das 

problemáticas nela imbricadas e das possibilidades de atendimento à população 

vitimizada, sustentada num biologismo extremo que ignora os processos subjetivos 

e culturais que dela emergem e para ela convergem.  

De pequenas ações individuais a decisões governamentais, todas as 

iniciativas que se fizerem com o propósito de minimizar e quem sabe suprimir a 

violência que se alastra e contamina o tecido social são importantíssimas e, por que 

não dizer, vitais. É fundamental inserir, nos currículos de medicina e de vários outros 

cursos superiores, uma nova abordagem, capaz de reconhecer a complexidade e a 

multiplicidade de elementos que compõem a saúde humana, num esforço que se 

traduz em cuidado ético e visão generalista.  

Pensar a VDCA é olhar a partir de um caleidoscópio de abordagens que se 

insinuam como convites e provocações ao debate, à investigação e à busca de 

soluções. Mas para assumirmos esse desafio e nos lançarmos na instigante 

aventura de aprender e ensinar a lidar com a violência, é preciso, como sugere o 

escritor português Miguel Torga (1980), primeiro quebrar a nossa luneta de 

horizontes pequenos e depois alargar o compasso com que habitualmente medimos 

o tamanho do que nos circunda, porque as barreiras são intermináveis, mas não 

intransponíveis. 
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APÊNDICE A – Questionário 

 

• O que você entende por VDCA? 

• Quais as possíveis explicações que você encontra para estas situações? 

• O serviço no qual você atua tem normas/rotinas para como atuar diante de casos 

de VDCA?  

• Com que frequência em sua prática diária você se depara com casos de VDCA? 

• Qual a abordagem dada por você diante desses casos? 

• Quais os tipos de VDCA são mais comuns em sua prática diária? 

• Como é feita a notificação desses casos em seu serviço? 

• Para onde são destinadas estas notificações? 

• Qual é o seguimento rotineiro dado por você nos casos de VDCA em seu serviço 

(intersetorial, multi/interdisciplinar)? 

• De que forma este tema foi abordado durante a sua formação acadêmica? 

• Dentro de suas práticas diárias, já participou ou participa de capacitações, 

educação permanente ou continuada em VDCA? 

• Quais são os seus sentimentos e respostas diante de cada caso? 

• Como trabalha os seus sentimentos diante desses casos (suporte emocional)? 

• Quais os dilemas éticos que enfrenta diante desses casos? 

• Como você vê o trabalho em equipe em relação à VDCA? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

(Obrigatório para Pesquisas Científicas em Seres humanos –  

Resolução nº 196/96 – CNS) 

 

Para que possa assegurar a ética e sigilo deste ato, quero fornecer alguns 

esclarecimentos importantes para o seu conhecimento antes de preencher este 

questionário. O objetivo desta pesquisa é conhecer a percepção dos médicos sobre 

o processo de atendimento às vítimas de VDCA segundo a percepção dos 

profissionais médicos que atuam no Programa de Saúde da Família na região de 

Sapopemba, município de São Paulo (SP). 

Os resultados desta pesquisa servirão para reflexão, estímulo, 

compartilhamento de experiências para melhoria das práticas diárias do médico do 

PSF, assim como chamar a atenção para a falta de acessibilidade e inadequação do 

atendimento que pode resultar em uma outra agressão, desta vez, institucional. 

A pesquisa pretende estimular as equipes para a criação de mecanismos para 

compartilhar a experiência de cada um de seus membros, possibilitando a adoção 

de praticas comuns que garantam maior qualidade ao atendimento. 

Garante-se que os dados dessa pesquisa somente serão divulgados em 

reuniões de caráter científico e/ou publicações em meios especializados, que 

tenham a finalidade de construir um avanço nesse campo de estudo. 

Em nenhum momento o entrevistado será identificado na divulgação deste 

trabalho, podendo se recusar a participar da pesquisa sem que haja qualquer dano 

para o mesmo. 
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Comprometo-me ainda a lhe fornecer informações atualizadas, obtidas no 

decorrer do estudo. 

 

Dados sobre a pesquisa científica/pesquisador: 

 

Título do projeto: O médico do PSF diante dos casos de violência doméstica contra 

crianças e adolescentes (VDCA). 

 

Pesquisador: Ayrton Margarido. 

Cargo/Função: Médico 

Inscrição no Conselho Regional: CRM-SP 103.392 

Instituição: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 

Endereço: Rua General Jardim nº 36 –Vila Buarque –São Paulo-SP 

Tel: 11-32184043.  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Pós-Esclarecimento 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido(a) pelos 

pesquisadores, consinto em participar na amostragem do projeto de pesquisa em 

questão, por livre vontade, sem que tenha sido submetido a qualquer tipo de 

pressão. 

 

Dados de Identificação do Sujeito da pesquisa 

 

Nome:__________________________________________________ 

Documento de identificação nº:___________________________________. 

Endereço para correspondência:__________________________________ 

_________________________________________________ nº_________. 

Bairro:___________________________, Cidade:____________________.  

CEP:_____________________. Fone: ()________ - _____________. 

 

São Paulo, _______/______________/__________. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do informante 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Parecer 1 
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ANEXO B – Parecer 2 

 

 


