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RESUMO 

 

Apesar dos avanços de políticas públicas de combate à violência contra crianças e 

adolescentes, é um grande desafio da instituição da rede intersetorial a implementação de 

ações de redução desses casos. Este estudo objetiva conhecer as ações e estratégias de atenção 

integral à criança e ao adolescente vítimas de violência no município de Niterói para delinear 

o perfil epidemiológico das ocorrências no período de 2010 a 2016; descrever a atenção 

destinada às vítimas, a partir da ótica de integrantes da rede de cuidados e proteção à criança e 

ao adolescente e discutir os seus limites e as suas potencialidades de atuação. A abordagem é 

quanti-qualitativa, na modalidade Estudo de Caso. No primeiro momento, realizou-se o perfil 

epidemiológico no município por meio de dados coletados em notificações de violência 

interpessoal/autoprovocada ocorridas no período delimitado, presentes no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação, e analisadas estatisticamente com o auxílio do 

TABWIN. No segundo,  elaborou-se uma etnografia de reuniões do “Projeto de Vigilância às 

Violências de Niterói” da Regional de Saúde Norte I, baseando-se na observação participante 

e em entrevistas com representantes da rede de cuidados que frequentam regularmente esses 

encontros. O software Atlas ti 8.0 e a técnica de análise de conteúdo foram utilizados para 

análise dos resultados, que apontaram para a ocorrência de 2.693 notificações de violência, 

das quais 98% realizadas por unidades locais e 88,42% provenientes de hospitais e 

emergências. Dentre as 1.983 vítimas residentes em Niterói, 527 (26,58%) eram crianças  e 

765 (38,58%), adolescentes, sendo que 274 das crianças (51,99%) eram do sexo feminino e 

395 dos adolescentes (51,63%) eram do sexo masculino. Em relação à violência contra as 

crianças, as mães são responsáveis por 50,16% (N= 309); e os pais, por 24,35% (N= 150). 

Quanto aos adolescentes, as agressões são predominantemente cometidas pelas mães 

(27,49%, N= 221), mas também por desconhecidos (17,09%, N= 137). Na comparação entre 

negligência e violência física, as crianças são as maiores vítimas da primeira (54,38%, 

N=335); os adolescentes, da segunda (42,05%, N= 439). Em crianças, 48,96% ( N=258) dos 

casos ocorreram na residência e em adolescentes, 40% (N= 306),  em via pública. A 

observação corroborou a ausência dos representantes da rede intersetorial; a violência urbana 

como limitador para a busca dos casos; o envolvimento de vítimas de violência com o tráfico 

de drogas; a impossibilidade de a Unidade realizar visita domiciliar; e a ilegibilidade e 

incompletude de fichas de notificação. Os depoimentos geraram cinco categorias: ações 

desenvolvidas pelos serviços para criança e adolescente em situação de violência; desafio da 

articulação intersetorial; potencialidades para o desenvolvimento da atenção à violência 

contra a criança e o adolescente; limitações para o desenvolvimento da atenção à violência 

contra a criança e o adolescente; e sugestões para a atenção integral a crianças e adolescentes 

vítimas de violência. Chegou-se à conclusão de que o preenchimento das fichas de 

notificações compromete a qualidade das informações e o planejamento estratégico local. Há 

a necessidade de desenvolvimento de ações no plano micro para o enfrentamento da violência 

contra crianças e de planos micro e macro para adolescentes, englobando políticas públicas 

eficazes de combate ao envolvimento dessas vítimas com o tráfico de drogas, com a violência 

urbana e com a marginalização. Poucas potencialidades foram apontadas diante dos desafios 

para a atuação nos casos de violência, como ações de prevenção do agravo e de promoção da 

cultura da paz. Destaca-se a necessidade de investimentos em estruturação dos equipamentos 

da rede de atenção, capacitação profissional e notificação e estímulo do acompanhamento 

conjunto por todos os integrantes da rede de cuidado e proteção, além do fortalecimento do 

vínculo empregatício, da valorização dos profissionais e do desenvolvimento de ações de 

forma contínua a longo prazo.  

Descritores: Maus-Tratos Infantis; Assistência Integral à Saúde; Cuidado da Criança; Ação 

Intersetorial. 
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ABSTRACT 

Despite the advances in public policies to combat violence against children and adolescents, it 

is a great challenge for the institution of the intersectoral network to implement actions to 

reduce these cases. This study aims to know the actions and strategies of comprehensive care 

for children and adolescents victims of violence in the city of Niterói to delineate the 

epidemiological profile of the occurrences in the period from 2010 to 2016; to describe the 

attention to the victims, from the point of view of members of the network of care and 

protection of children and adolescents and discuss their limits and their potential for action. 

The approach is quanti-qualitative, in the case study modality. At the first moment, the 

epidemiological profile was performed in the municipality through data collected in reports of 

interpersonal / self-harm violence occurring within the delimited period, present in the 

Notification of Injury Information System (SINAN), and analyzed statistically with the aid of 

TABWIN. Then, an ethnography of meetings of the “Niterói Violence Surveillance Project”, 

held at the Health Regional North 1, was elaborated based on participant observation and 

interviews with representatives of the care network who regularly attend these meetings. The 

Atlas ti 8.0 software and the content analysis technique were used to analyze the results, 

which indicated the occurrence of 2.693 reports of violence, of which 98% were carried out 

by local units and 88.42% came from hospitals and emergencies. Among the 1.983 victims 

living in Niterói, 527 (26.58%) were children and 765 (38.58%) were adolescents. Of these, 

274 of the children (51.99%) were female and 395 of the adolescents (51, 63%) were male. 

As regards violence against children, mothers account for 50.16% (N = 309); and fathers for 

24.35% (N = 150) of the cases. As for the adolescents, the aggressions are predominantly 

committed by the mothers (27.49%, N = 221), but also by unknowns (17.09%, N = 137 ). 

When comparing neglect and physical violence, children are the main victims of the first one 

(54.38%, N = 335); the adolescents, the second one (42.05%, N = 439). Regarding child 

maltreatment, 48,96% (N=258) occurred at home and, in the case of adolescents, 40% (N= 

306) in public spaces. The observation corroborated the absence of representatives of the 

intersectoral network; urban violence as limiting the search for cases; the involvement of 

victims of violence with drug trafficking; the inability of the Unit to carry out a home visit; 

and the illegibility and incompleteness of notification forms. The testimonies generated five 

categories: actions developed by services for children and adolescents in situations of 

violence; challenge of intersectoral articulation; potential for the development of attention to 

violence against children and adolescents; limitations to the development of attention to 

violence against children and adolescents; and suggestions for comprehensive care for 

children and adolescents who are victims of violence. It has been concluded that completing 

the notification sheets compromises the quality of the information and the local strategic 

planning. There is a need to develop micro-level actions to address violence against children, 

while for adolescents, they must understand the micro and macro levels, with effective public 

policies against the involvement of adolescents in drug trafficking, urban violence and 

marginalization. Few potentialities were identified in the face of the challenges for action in 

cases of violence, such as actions to prevent aggravation and promote a culture of peace. It is 

worth mentioning the need for investments in structuring the network equipment for care, 

professional training and notification, and stimulating joint monitoring by all members of the 

care and protection network, as well as strengthening the employment relationship, valuing 

professionals and continuous development of long-term actions. 

Descriptors: Child Abuse; Comprehensive Health Care; Child Care; Intersectorial Action. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Os estudos relacionados à saúde coletiva despertaram meu interesse desde a graduação 

em Enfermagem, no período compreendido entre 2009 e 2014, na Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro. Em março de 2014, iniciei o curso de Residência de Enfermagem 

em Saúde Coletiva na Universidade Federal Fluminense e, ainda como discente do Curso de 

pós-graduação nos moldes de Residência, foram desempenhadas atividades referentes ao 

Programa de Vigilância às Violências na Coordenação de Vigilância em Saúde (COVIG) do 

município de Niterói. 

Neste período, realizei, em conjunto com o Departamento de Supervisão Metodológica 

(DESUM), reuniões do “Projeto de Vigilância às Violências” na Regional Norte II e participei 

do início da implementação do projeto em demais Regionais de Niterói. Dentre as atividades 

realizadas, destacam-se os encaminhamentos dos casos de violência notificados pela rede 

hospitalar para os profissionais da atenção básica, cujo objetivo é o acompanhar os usuários 

vítimas de violência; discussão sobre abordagens e acompanhamentos dos casos de violência 

notificados; divulgação de informações para a rede assistencial e também do perfil 

epidemiológico do município.   

A construção de novos conhecimentos adquiridos nas discussões realizadas nas 

reuniões, as experiências profissionais durante a Residência e as leituras e reflexões sobre o 

tema da violência contra crianças e adolescentes despertaram-me o interesse de desenvolver o 

projeto de dissertação com o objetivo de prosseguir e aprofundar os estudos nessa área.  

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A violência é um fenômeno considerado grave, representando um complexo problema 

de saúde pública que perpassa sociedades, sem distinção da classe social, sexo, idade, 

religião, raça, educação, cultura, profissão e situação socioeconômica (BRASIL, 2007a; 

MINAYO, 2009). 

Mundialmente, a morbimortalidade por causas externas constitui-se numa das maiores 

preocupações da atualidade (BRASIL, 2015a). A Organização Mundial de Saúde (OMS), ao 

analisar o impacto da violência sobre a vida e o adoecimento da população, utiliza a expressão 
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“causas externas” para incluir mortalidade causada por homicídio; suicídio e acidentes; e 

lesões e traumas por agressões, quedas, tentativas de suicídio, acidentes de transportes, 

afogamentos, sufocamentos e envenenamentos. Assim, a expressão não pode ser considerada 

sinônimo de violência, mas um recurso de classificação dos vários tipos de ações causadoras 

de mortes e adoecimentos relacionados a esse fenômeno (BRASIL, 2014a, 2014b). 

No Brasil, as violências e os acidentes correspondem à terceira causa de morte na 

população geral. Segundo o Ministério da Saúde (MS), entre 2000 e 2013, foram registrados 

1.874.508 óbitos por causas externas, o que representa um aumento de 28,1% de óbitos por 

causas externas, passando de 118.397 em 2000 para 151.683 em 2013 (BRASIL, 2015a).  

No ano de 2013, as causas externas representaram 12,5% do total de óbitos no país, 

além de ser responsável por 1.056.372 internações nos hospitais que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS), representando 9,5% do seu total. Já em 2014, esse percentual foi de 

9,9% (BRASIL, 2015a).  

Com relação às crianças e aos adolescentes, mesmo com os avanços das políticas 

públicas dirigidas a esse grupo populacional e com a redução da mortalidade infantil, as 

causas externas ocupam a primeira causa de morte na faixa etária de 1 a 19 anos (BRASIL, 

2009a), ocasionando sofrimentos que podem ser perpetuados durante toda a infância e a 

adolescência, gerando consequências até a idade adulta.   

Em face dos reflexos negativos da violência sobre o crescimento e o desenvolvimento 

da criança, ressalta-se que a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA) apontam o dever da família, da sociedade e do Estado de manter as 

crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, além de lhes garantir o acesso à saúde e a obrigatoriedade de 

notificação de violência a eles perpetrada (BRASIL, 1988, 2017a). 

No âmbito da saúde, a aprovação da Política Nacional para Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências (PNRMAV), em 2001, constituiu um 

importante marco no enfrentamento das violências no Brasil (BRASIL, 2001a, 2013, 2015a).  

A PNRMAV objetiva a redução da morbimortalidade por acidentes e violências no 

país, mediante o desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas e sistematizadas. Essa 

portaria  trata da temática da violência em diferentes grupos da população – incluindo 

crianças e adolescentes – e reforçar a necessidade de ações de vigilância às violências, bem 

como o desenvolvimento de pesquisas sobre esse tema (ASSIS et al., 2012; BRASIL, 2001a, 

2013, 2015a). 
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Posteriormente, em 2004, criou-se a Rede Nacional de Prevenção da Violência e 

Promoção da Saúde por meio da implantação dos Núcleos de Prevenção à Violência (NPVPS) 

em estados e municípios, os quais já eram previstos na PNRMAV (BRASIL, 2004a).  

No ano de  2006, o Ministério da Saúde (MS) implementou, por meio da Portaria 

MS/GM nº 1.356, o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) para coletar 

dados e gerar informações sobre violências e acidentes, a fim de subsidiar políticas em saúde 

pública direcionadas a esses agravos (BRASIL, 2013, 2015a).  

 O VIVA compreende dois componentes de vigilância: a contínua e a sentinela. O 

primeiro capta dados de violência em todos os serviços de saúde, enquanto que o segundo se 

dá através da vigilância sentinela de pesquisa por amostragem a cada três anos, a partir de 

informações sobre violências e acidentes coletadas em serviços de urgência e emergência. 

Para o VIVA Contínuo foi criada a Ficha de Notificação de Violências, e para o VIVA 

Inquérito existe a Ficha de Notificação de Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e 

Emergência (BRASIL, 2013, 2015a). 

Logo após, em 2008, a Atenção Integral às Pessoas em Situação ou Risco de Violência 

foi incorporada ao Pacto pela Vida, que aponta linhas de ações no enfrentamento das 

violências de forma mais ampliada e direcionada à adoção de uma cultura de paz, além de 

objetivar a ampliação da cobertura da Ficha de Notificação/Investigação de Violência nos 

estados e municípios (BRASIL, 2011a). 

Desse modo, a partir de 2009, a notificação de violências passou a compor o Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o que expandiu o VIVA, garantindo a 

sustentabilidade da notificação de violências (BRASIL, 2013, 2015a), passando a ser 

implementado em todos os estados e municípios (BRASIL, 2015a). 

Vale ressaltar que as informações geradas por esse sistema de notificação visam ao 

dimensionamento da magnitude da violência, além da contribuição para o planejamento e 

investimento em núcleos de vigilância e assistência (ASSIS et al., 2012).  

 Segundo dados fornecidos pela Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói 

(COVIG), o maior número de notificações de Violência Interpessoal/autoprovocada no 

município, durante o período de 2010 a 2015, foi contra crianças e adolescentes, que 

corresponderam a 1.489 casos das 2.149 notificações registradas. 

A partir de 2004, o lançamento da Agenda de Compromissos com a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil constituiu-se numa relevante ferramenta de 

orientação para a ação de todos os profissionais que lidam com a criança, definindo-a como o 

principal foco da atenção em toda via e qualquer oportunidade que se apresente, seja na 



19 
 

unidade de saúde, no domicílio ou espaços coletivos, como a creche, pré-escola e escola. 

Entende-se como cuidado integral a responsabilidade de disponibilizar atenção necessária em 

todos os níveis de promoção da saúde, incluindo os mais complexos, do lócus próprio da 

atenção aos demais setores que têm interface estreita e fundamental com a saúde (BRASIL, 

2004b).  

A referida agenda propôs a organização de assistência à criança em linhas de cuidado, 

com a identificação das ações prioritárias e as estratégias que devem nortear as ações das 

unidades de saúde e da rede como um todo. A linha de cuidado – Prevenção de acidentes, 

maus tratos/violência e trabalho infantil versa sobre a criança vítima de violência.  

 

A atenção integral à criança vítima de violência, abuso sexual e trabalho infantil 

deve compor o cardápio de ações da saúde, com a promoção de um crescimento e 

desenvolvimento saudável e prevenção de agravos, detecção oportuna dos 

problemas e abordagem multiprofissional e intersetorial. Campanhas educativas de 

prevenção aos acidentes e violências na infância e adolescência, desenvolvidas em 

parceria com organizações nãogovernamentais, universidades e sociedades 

científicas, além de outros órgãos do governo, são importantes para a mudança de 

hábitos culturais presentes na comunidade que aumentam esses riscos para as 

criança (BRASIL, 2004b, p. 32). 

 

Em dezembro de 2015, a Portaria nº 1.130 do Ministério da Saúde instituiu a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), sendo que o artigo 6º define a 

estruturação dessa política em sete eixos estratégicos com o fim de orientar e qualificar as 

ações e serviços de saúde da criança no território nacional.  

Na alínea V desse artigo, lê-se sobre a atenção à criança em situação de violência:  

 

A atenção integral à criança em situação de violências, prevenção de acidentes e 

promoção da cultura de paz: consiste em articular um conjunto de ações e estratégias 

da rede de saúde para a prevenção de violências, acidentes e promoção da cultura de 

paz, além de organizar metodologias de apoio aos serviços especializados e 

processos formativos para a qualificação da atenção à criança em situação de 

violência de natureza sexual, física e psicológica, negligência e/ou abandono, 

visando à implementação de linhas de cuidado na Rede de Atenção à Saúde e na 

rede de proteção social no território (BRASIL, 2015b, p. 3).  

 

Desse modo, o monitoramento permanente de ocorrência de violência à criança deve 

ser providenciado para efetiva operacionalização da PNAISC. Diante desse aspecto, cabe 

reforçar, como forma de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, a 

construção da Linha de Cuidados para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e 

Suas Famílias em situações de violência. Tal estratégia se dá por meio da integração intra e 
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intersetorial de todos os recursos e equipamentos disponíveis visando à continuidade do 

cuidado das vítimas de violência (BRASIL, 2010a). 

A violência contra crianças e adolescentes é considerada um problema complexo e 

multicausal, exigindo um trabalho em rede articulada baseado na solidariedade e na 

cooperação entre organizações. Além disso, deve haver a articulação política, onde se 

negociam e se partilham recursos de acordo com os interesses e necessidades dos usuários 

(BRASIL, 2010a, 2010b). 

Vale mencionar que o Sistema Único de Saúde deve dialogar com outros setores, a 

saber: os sistemas de proteção, justiça e direitos humanos, segurança pública, entre outras 

políticas. Com isso, pretende-se planejar, conjuntamente, as ações que atendam as 

necessidades das vítimas e famílias (BRASIL, 2010b).  

Com base no exposto, e considerando a necessidade de conhecer as ações e estratégias 

que definem a atenção à criança e ao adolescente vítimas de violência no município de 

Niterói, a partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 

delimitou-se como objeto de estudo a Atenção Integral às Crianças e aos Adolescentes em 

situação de violência no município de Niterói, constituindo-se como questões de pesquisa: 

 A partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), qual o perfil epidemiológico dos casos de violência contra crianças e 

adolescentes residentes no município de Niterói?  

 Qual a visão dos profissionais dos equipamentos da rede de cuidados e proteção 

à criança e ao adolescente quanto à atenção a essas vítimas de violência no 

município de Niterói?  

 Quais os limites e potencialidades para a atenção às crianças e aos adolescentes 

vítimas de violência no município de Niterói? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A violência diz respeito a processos e a relações sociais interpessoais, de grupos, de 

classes, de gênero, ou ainda institucionais, que geram reflexos sobre a qualidade de vida 

desses indivíduos (BRASIL, 2007a; MINAYO, 2009; ASSIS et al., 2009). 

Portanto, a violência transcende ao setor saúde, devendo os serviços de toda a rede de 

cuidados atuarem na prevenção, identificação, notificação e assistência às vítimas de violência 

(RODRIGUES et al., 2015; BRASIL, 2001a, 2001b, 2013, 2014a, 2015a).  
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A violência consiste num fenômeno social passível de prevenção, cabendo assim ao 

setor da saúde desenvolver ações de promoção da cultura de paz, de prevenção da violência, 

de identificação e de cuidado de vulneráveis e vítimas de violência de forma integrada com os 

demais setores da rede (BRASIL, 2010a; ASSIS; AVANCI, 2009; CAVALCANTI; SOUZA, 

2010). 

Segundo a PNRMAV, informações geradas pelo sistema de vigilância possibilitam a 

elaboração de estudos e de estratégias de intervenção a violências relacionadas aos diferentes 

segmentos populacionais, contribuindo, assim, para a melhoria do atendimento prestado e ao 

desenvolvimento de ações de prevenção (BRASIL, 2001a). 

A vigilância é incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), visto que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde, tendo por finalidade a recomendação e adoção de medidas de 

prevenção (BRASIL, 2015a). 

Cumpre ressaltar que o conhecimento analítico da situação de saúde local contribui 

para ações executivas, as quais são inerentes à esfera municipal (BRAISL, 2015a). Portanto, 

este estudo delineará o perfil da violência a partir dos dados de notificação do Sistema VIVA 

do município de Niterói, descrevendo a atenção às crianças e aos adolescentes vítimas de 

violência, visto que é no âmbito municipal que as ações se desenvolvem.  

Urge destacar que a notificação da violência ao serviço de vigilância do município é 

uma dimensão da Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes 

e Suas Famílias (BRASIL, 2010a; LIMA; DESLANDES, 2011; ASSIS et al., 2012), que 

prevê, além da notificação, o acolhimento, o atendimento, o tratamento, o seguimento na rede 

de cuidado e a proteção social, ações de vigilância, além de estratégias de prevenção de 

violências e promoção da cultura de paz (BRASIL, 2010a). 

Propõe-se como rede de proteção e cuidados das crianças e adolescentes os seguintes 

equipamentos: Unidade de Atenção Primária; Unidades Hospitalares, Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS); Unidades de Urgências, CRAS, CREAS, Escolas, Ministério Público, 

Conselho Tutelar e as Varas da Infância e da Juventude, entre outros (BRASIL, 2010a). Já o 

Estatuto da Criança e do Adolescente reforça, no artigo 13 § 2
o
 (BRASIL, 2017a, p. 13), que: 

  

Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência 

social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento 

das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de 
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violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua 

intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar.  
 

Além disso, visando ao estabelecimento de um banco de dados único contendo todas 

as informações de violência interpessoal/autoprovocada no país, foram inseridos os campos 6 

e 7 da ficha de notificação de violência interpessoal/autoprovocada, permitindo a notificação 

de outras unidades notificadoras externas ao setor saúde, como Unidade de Assistência Social, 

Estabelecimento de Ensino, Conselho Tutelar, Unidade de Saúde Indígena, Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher, entre outras. O Ministério da Saúde recomenda que 

tal iniciativa de implantação da notificação deve ser realizada pelos municípios de todo o país 

(BRASIL, 2015a).  

Logo, faz-se relevante fornecer informações capazes de subsidiar os instrumentos de 

planejamento, ações e metas direcionadas ao enfretamento da violência contra crianças e 

adolescentes, visto que é fundamental a realização de ações estratégicas para o atendimento 

das vítimas e construção de redes integradas.  

Com isso, esta pesquisa fornecerá informações provenientes do perfil da violência 

contra crianças e adolescentes em Niterói, visando à melhor delimitação do contexto, das 

condições e do padrão das ocorrências. Além disso, contribuirá para indicar a incorporação de 

abordagens intra e intersetoriais que visem à melhoria da atenção às crianças e aos 

adolescentes vítimas de violência no município de Niterói.  

Por fim, convém ratificar que pesquisas relativas à temática da violência são de grande 

relevância social pela abordagem de um problema de saúde pública causador de danos e 

sofrimentos irreparáveis às vítimas, além de ser considerado tema prioritário para o 

desenvolvimento de estudos no Brasil (BRASIL, 2001a). 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo geral:  

 

Conhecer as ações e estratégias que definem a atenção integral à criança e ao 

adolescente em situação de violência no município de Niterói. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 
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 Delinear o perfil epidemiológico dos casos de violência contra crianças e adolescentes 

no município de Niterói no período de 2010 a 2016; 

 

 Descrever, a partir da ótica de integrantes da rede de cuidados e proteção à criança e 

ao adolescente, a atenção a essas vítimas de violência no município; 

 

 Indicar  os limites e potencialidades para a atuação dos integrantes da rede de cuidados 

e proteção à criança e ao adolescente no atendimento às vítimas de violência em 

Niterói que se enquadram nessa faixa etária. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, violência é definida como:  

[...] uso intencional da força ou do poder físico, de fato ou como ameaça, contra si 

mesmo, outra pessoa, ou um grupo ou comunidade, que cause ou tenha muitas 

probabilidades de causar lesões, morte, danos psicológicos, transtornos do 

desenvolvimento ou privações (KRUG, 2002, p.5). 
 

Já segundo a PNRMAV, a violência diz respeito às ações únicas ou repetidas que 

causam sofrimento, angústia ou, ainda, ausência de ações que são devidas, numa relação em 

que haja expectativa de confiança (BRASIL, 2001a). 

Para Minayo, (2009, p.22) “[...] por ser um fenômeno complexo e multicausal que 

atinge todas as pessoas e as afeta emocionalmente, a violência foge a qualquer conceituação 

precisa”.  

Conforme a OMS, mais de um milhão no mundo vai a óbito em virtude de violência 

autoprovocada, interpessoal ou coletiva (KRUG et al., 2002). Diante de tal cenário, em 1996, 

na 49ª Assembleia Mundial de Saúde, a OMS declarou a violência como um dos principais 

problemas de saúde pública mundial.  

No Brasil, na década de 80, as causas externas tornaram-se um dos principais motivos 

de óbitos, juntamente com as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias (MINAYO, 

2007). É bom reforçar que o termo “causas externas” não é sinônimo de violência, mas 

corresponde a um recurso de classificação dos vários tipos de violência que causam mortes e 

adoecimento (BRASIL, 2014a). 

A violência pode se manifestar nas seguintes formas: autoprovocada ou autoinfligida  

– violência contra si mesmo –; interpessoal – nas relações cotidianas –; e violência coletiva – 

no ambiente social, em geral entre desconhecidos (MINAYO, 2009; BRASIL, 2014b, 2015a). 

Nesse contexto, para Minayo (2009, p. 31-40) e o Ministério da Saúde (MS) 

(BRASIL, 2005a, 2015a, p. 18 - 19), a violência é definida nas seguintes tipologias: 

 

 Violência física: corresponde a manifestações interpessoais em que se utilizam de 

força física para ferir a pessoa, provocar dor, incapacidade ou morte ou para compelir 

a pessoa a fazer o que não deseja. Logo, esse tipo de violência se manifesta por meio 

de formas distintas, tais como tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, 

cortes, lesões por armas ou objetos, ou ainda práticas de amarrar, arrastar, entre outras. 
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 Violência psicológica:  relaciona-se a ações, omissões, agressões verbais ou gestuais 

com o objetivo de causar dano à autoestima e à identidade, além de aterrorizar, 

humilhar, restringir a liberdade ou isolar a pessoa do convívio social. Este tipo de 

violência inclui chantagem, humilhação, terror, desvalorização, manipulação afetiva, 

exploração, ameaças, entre outros. 

 

 Violência financeira ou econômica ou patrimonial: equivale às que se dão por meio da 

exploração imprópria ou ilegal dos recursos financeiros ou patrimoniais, como roubo; 

destruição dos bens pessoais; uso de recursos econômicos do tutelado ou incapaz, 

privando-o de gerir seus próprios bens e deixando-o sem cuidados, entre outras. 

 

 Violência sexual: refere-se àquelas que se dão por uma pessoa com relação de poder 

(força física, coerção, intimidação psicológica) sobre outra, caracterizando-se por atos 

ou jogos sexuais de caráter homo ou heterorrelacional visando à obtenção de relação 

sexual, excitação, ou práticas eróticas. 

 

 Tortura: corresponde ao ato de constranger alguém com emprego de força ou grave 

ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para a obtenção de informação, 

declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; também se refere ao ato de 

obrigar ou provocar ação ou omissão de natureza criminosa por parte da vítima; ou em 

razão de discriminação racial ou religiosa. 

 

 Negligência: equivale àquelas que se dão por meio de recusa ou omissão de cuidados 

necessários para a pessoa, podendo estar associada a outros tipos de violência. 

Exemplificam a violência por negligência o não provimento de alimentos, roupas 

limpas, moradia segura, descuido com a saúde, higiene, administração de 

medicamentos de forma indevida, entre outros. 

 

 Abandono: caracteriza-se pela ausência de prestação de socorro ao que necessite de 

proteção por parte dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares.  

 

  Trabalho Infantil: relaciona-se ao conjunto de ações e atividades desempenhadas por 

crianças (com valor econômico direto ou indireto), inibindo-as de viver plenamente 

sua condição de infância e adolescência. 
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Nessa perspectiva, diante da complexidade da violência, estudos sobre o tema têm 

apontado que aspectos familiares, comunitários, culturais e outros fatores externos contribuem 

para uma situação propícia à violência (DAHLBERG; KRUG, 2007).  

Portanto, Minayo e Souza (1998) sugerem que esse fenômeno seja analisado na 

perspectiva da sociedade que o produziu, pois se nutre de fatos políticos, econômicos e 

culturais traduzidos nas relações cotidianas que, por serem construídos por determinada 

sociedade e sob determinadas circunstâncias, podem também por ela ser desconstruídos e 

superados (MINAYO; SOUZA, 1998).  

 

2.2 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E SUA RELAÇÃO COM A VIOLÊNCIA  

 

Segundo Philippe Ariès (1981), o sentimento de infância sofreu constante modificação 

ao longo da história. Atualmente, considera-se não apenas modificações biológicas ou 

naturais, mas também de categorizações sociais e históricas sujeitas às transformações que 

ocorrem na sociedade. Sendo assim, Ariès apresenta em seus estudos as transfigurações dos 

sentimentos e atitudes em relação à criança desde a Antiguidade até a sociedade Moderna. 

Quanto à violência contra crianças e adolescentes, convém citar que se trata de um 

fenômeno tão antigo quanto a humanidade, constituindo-se num problema histórico-cultural 

que tem percorrido décadas até o século atual (FALEIROS, 2008; MARTINS; JORGE, 2010; 

GODINHO; MARTINS, 2011).  

O abuso infantil e a punição usada para disciplinar as crianças estão presentes em 

documentos e livros antigos pertencentes à história da civilização humana, a saber: o Código 

de Hamurabi, a Bíblia, o Alcorão, entre outros (DAY, 2003; MARTINS; JORGE, 2010; 

GODINHO; MARTINS, 2011). 

Na Antiguidade, no Oriente Antigo, o Código de Hamurabi – um dos mais importantes 

códigos jurídicos (1728 – 1686 a.C.) – previa castigos infantis aplicados como exemplos para 

toda a sociedade, tais como o corte da língua do filho que duvidasse da paternidade dos seus 

pais adotivos, a retirada dos olhos do filho adotivo que tivesses o desejo de retornar à casa dos 

pais biológicos e o decepamento da mão do filho que praticasse violência física contra seu 

pai. Já em casos de violência sexual infantil praticada pelo pai, previa-se como punição 

apenas a expulsão do agressor da cidade na qual residia, não havendo qualquer outra punição 

a ele (DAY, 2003). 
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Na Grécia Antiga, as crianças que nasciam com deformidades eram mortas, enquanto 

que as saudáveis eram oferecidas aos deuses como presentes (DAY, 2003). Assim como em 

Esparta, em Roma, segundo a Lei das XII Tábuas (303-304 d.C.), as crianças que nasciam 

com qualquer tipo de deficiência eram mortas pelos pais, mostrando que o poder familiar era 

exclusivamente patriarcal. Além disso, com o amparo legal vigente, os pais também tinham o 

direito de vender seus filhos (DAY, 2003; FALEIROS, 2008; MARTINS, 2013). 

 Já em Roma, em termos educacionais, as meninas deveriam se casar até os 14 anos de 

idade, enquanto as crianças do sexo masculino eram retiradas de suas famílias e enviadas para 

o campo de formação militar. Durante esse processo, os meninos eram submetidos a testes de 

resistência, em que apenas os que se sobressaíssem seguiriam os estudos superiores. Já os 

filhos de plebeus e escravos eram responsáveis por trabalhos subalternos (FALEIROS, 2008; 

MARTINS, 2013).  

A Bíblia também descreve, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, histórias de 

massacres e violências perpetradas contra crianças, dentre as quais a ordem do Faraó do Egito 

de matar todos os bebês hebreus do sexo masculino para controlar o crescimento populacional 

de escravos; e o massacre dos inocentes ordenado pelo Rei Herodes para matar todas as 

crianças menores de dois anos devido ao anúncio do nascimento do Messias. 

Na Idade Média (entre os séculos V e XV), marcada pelo feudalismo, crianças e 

adolescentes eram obrigados a trabalhar diariamente e a servirem aos senhores feudais. 

(MARTINS et al, 2013). Com relação às concepções de infância na sociedade durante a Idade 

Média, as pesquisas realizadas por Ariès (1981) apontam textos desse período que abordam as 

idades e os ciclos vitais como o de Legrand Propriétaire de Totes Choses. Philippe Ariès 

(1981, p. 25-26) aponta que tais obras revelam que:  

 

[...] as idades correspondem aos planetas, em número de 7: a primeira idade é a 

infância que planta os dentes, e essa idade começa quando a criança nasce e dura até 

os sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é chamado de enfant (criança), que quer 

dizer não falante, pois nessa idade a pessoa não pode falar bem nem formar 

perfeitamente suas palavras, pois ainda não tem seus dentes bem ordenados nem 

firmes, como dizem Isidoro e Constantino. Após a infância, vem à segunda idade 

[...] chama-se pueritia e é assim chamada porque nessa idade a pessoa é ainda como 

a menina do olho, como diz Isidoro, e essa idade dura até os 14 anos. Depois se 

segue a terceira idade, que é chamada de adolescência, que termina, segundo 

Constantino em seu viático, no vigésimo primeiro ano, mas, segundo Isidoro, dura 

até 28 anos... e pode estender-se até 30 ou 35 anos. Essa idade é chamada de 

adolescência porque a pessoa é bastante grande para procriar, disse Isidoro. 

 

Ariès (1981, p. 50) afirma que:  
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[...] até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não 

tentava representá-la; é difícil acreditar que essa ausência se devesse à falta de 

habilidade ou de competência. Parece mais provável que a infância não tivesse lugar 

naquele mundo.  
 

Portanto, segundo o pesquisador, tal situação traduz a concepção de infância dada pela 

sociedade naquele período.  

Ainda no mesmo século supracitado, para Philippe Ariès, “A infância estava ligada a 

ideia de dependência” (ARIÈS, 1981, p. 42). Quando a criança alcançava alguma autonomia 

(a partir dos sete anos), adentrava a vida adulta em toda sua dimensão, sendo considerada, 

assim, um adulto em tamanho reduzido, visto que as tarefas por ela executadas exigiam idades 

mais avançadas. As crianças, ainda cedo, eram enviadas para longe de suas famílias com a 

finalidade de aprender os valores humanos e também para trabalhar (ARIÈS, 1981). 

Já na Idade Moderna (XV ao XVIII), mais precisamente nos séculos XVI e XVII, a 

criança saiu do anonimato e passou a compor as cenas de retratos de famílias da época 

(ARIÈS, 1981). Ariès (1981) revela que a infância, nesse período, deixou de ser invisível e 

passou a ser objeto de controle, o que implicava a aplicabilidade de castigos, a preocupação 

com a preservação da inocência da criança e com a sua educação, a fim de transformá-la em 

“um  homem de bem”. No final do século XVII, em virtude da preocupação com a 

escolarização da criança, surgiu o movimento de “enclausuramento” promovido pelos 

reformadores ligados à Igreja, às leis e ao Estado (ARIÈS, 1981). Nesse contexto,  no que se 

refere à violência, na Idade Moderna, os castigos aplicados às crianças se intensificaram e se 

tornaram mais violentos com o intuito de disciplinar, educar e moldar moralmente o caráter 

do indivíduo desde a infância (MARTINS, et al., 2013).  

Posteriormente, o crescimento e o desenvolvimento comerciais promovidos pela 

Revolução Industrial (XVIII e XIX), além de mudanças socioeconômicas e familiares 

ocorridas na sociedade, traçaram um novo perfil para as crianças e os adolescentes, que 

começaram a ser utilizados como mão de obra nas indústrias (MARTINS, et al., 2013).  

No período da Revolução Industrial (XVIII e XIX), muitas vezes, as crianças 

trabalhavam em turnos diários de 16 a 18 horas, recebiam salários inferiores aos dos adultos e 

não possuíam qualquer assistência à saúde em casos de acidentes. Durante esse período, 

surgem movimentos filantrópicos que começam a apontar as condições sub-humanas em que 

essas crianças se encontravam, iniciando assim maior visibilidade a essa problemática 

(MARTINS, et al 2013).  

Conforme foi possível observar, durante os períodos históricos descritos, não havia a 

atual concepção de delimitação cronológica dos ciclos vitais humanos que os divide em 
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infância, adolescência, vida adulta e idosa. Tal situação favorecia a exploração infantil, uma 

vez que eram imputadas às crianças e aos adolescentes certas atribuições, trabalhos, 

responsabilidades e ocupação de papéis atualmente considerados precoces para essa faixa 

etária. Ariès (1981) reforça que até o século XVIII a adolescência era confundida com a 

infância, e que somente após o século XIX, a adolescência passou a ser reconhecida e 

delimitada (MARTINS, 2013).  

Acompanhando o contexto mundial, a violência infantil no Brasil esteve presente 

durante toda a história nacional, desde o processo de colonização até os dias atuais. Nesse 

sentido, durante os períodos pré-colonial e colonial, crianças e adolescentes indígenas 

sofreram com a violência física e foram explorados por meio do trabalho infantil 

(FALEIROS, 2008; MARTINS, 2013). 

Durante a escravidão, crianças negras eram consideradas mercadorias e os grandes 

senhores de escravos concebiam que a sua criação representava grande ônus nas suas 

despesas, o que provocava uma significativa taxa de mortalidade infantil. Além disso, as mães 

das crianças escravas tornavam-se amas de leite dos filhos dos fazendeiros, sendo separadas 

de seus filhos prematuramente (FALEIROS, 2008). 

 Antes da Lei do Ventre Livre, promulgada em 1871, as crianças escravas começavam 

a trabalhar precocemente. Entretanto, mesmo depois dessa Lei, se o Estado não pagasse a 

devida indenização aos donos para a libertação das crianças escravas, elas continuavam a ser 

utilizadas pelos seus senhores como mão de obra desde os 8 até os 21 anos de idade, além de 

sofrerem exploração sexual (FALEIROS, 2008). 

A prática da violência sexual no período Colonial contribuiu para um relevante 

aumento de nascimento de filhos considerados ilegítimos, que eram fadados ao abandono 

ainda bebês. O crescimento da pobreza também exerceu grande influência no aumento do 

número de casos de abandono de crianças nas ruas, que eram, muitas vezes, devoradas por 

animais (FALEIROS, 2008; MARTINS, 2013). 

Tal situação gerou, a partir de 1726, o desenvolvimento de uma forma de assistência 

infantil – as Rodas –, que eram cilindros giratórios fixados nas paredes das Santas Casas, 

denominadas “Casas de Expostos”, que deveria garantir a sobrevivência do enjeitado.  Esse 

equipamento permitia que a criança fosse colocada por quem a abandonasse pelo ambiente 

externo, impossibilitando que fosse avistado pelo interior da instituição, preservando oculta a 

sua identidade. Na Casa de Expostos, havia grande mortalidade infantil por falta de condições 

apropriadas de amparo e sobrevivência dessas crianças. A última Casa foi extinta somente nos 

anos cinquenta do século XX (FALEIROS, 2008).  
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A prática da violência contra crianças brasileiras se perpetuou durante o período 

Imperial e o da República, por meio da aplicação de castigos para a educação, da violência 

sexual, da exploração do trabalho infanto-juvenil, e por meio da negligência e do abandono 

familiar ou por parte das autoridades oficiais.    

Nos séculos XIX e XX, teve início um movimento mundial em defesa de crianças e 

adolescentes como tentativa, por parte da sociedade, de se solidarizar com a situação de 

violência e de desproteção da criança. Cabe destacar que, no século XIX, a adolescência 

passou a ser delimitada, identificada, esquadrinhada e controlada. Nesse período, no Brasil, 

também se iniciou o desenvolvimento de pesquisas e formulação de políticas voltadas às 

crianças e aos adolescentes (DAY, 2003; FALEIROS, 2008).  

Entretanto, no país, ainda no final do século XIX e início do XX, o Estado, ao invés de 

formular políticas sociais equitativas, criou um sistema de tutela para crianças pobres e 

marginalizadas, que eram encaminhadas a asilos, casas de detenção ou ficavam sob a guarda 

de famílias que as transformavam em jovens trabalhadores, enquanto aquelas de infância 

privilegiada recebiam proteção integral de suas famílias (FALEIROS, 2008; GUERRA, 

2008).  

Dentre essas políticas, aponta-se a implantada em 1902, pelo Congresso Nacional, 

denominada “Política de assistência e proteção aos menores abandonados e delinquentes”, 

que surgiu em consequência da crescente criminalidade entre menores e estabelecia distinção 

entre o tratamento aplicado a crianças e adolescentes e aos adultos em situações de práticas 

criminosas. Além disso, também foram criados o Conselho de Assistência e Proteção Aos 

Menores e o Abrigo de Menores (FALEIROS, 2008; GUERRA, 2008). 

Em 1917, entrou em vigência o Código Civil Brasileiro, cujo texto apresentava 

especificações para os pais na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, dentre os 

quais o direito à filiação, à sucessão nominal e à herança, à alimentação, à educação e à saúde. 

De acordo com o Código, o Estado atuaria de maneira complementar apenas em casos de 

omissões por parte das famílias das crianças e dos adolescentes (MARTINS et al, 2013). 

No ano de 1921, após a Primeira Guerra Mundial, aprovou-se a Declaração dos 

Direitos da Criança, na Conferência de Genebra. Tal acontecimento foi importante para a 

criação, em 1923, do Primeiro Juizado de Menores do Brasil e da América Latina, e, 

posteriormente, em 1927, o Código de Menores no Brasil, que se constituiu no primeiro 

documento legal para menores de dezoito anos de idade no país. 

Segundo Faleiros (2008, p. 22), o Código de 1927:  
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Cuidava, ao mesmo tempo, das questões de higiene da infância e da delinquência e 

estabelecia a vigilância pública sobre a infância. Vigilância sobre a amamentação, os 

expostos, os abandonados e os maltratados, podendo retirar o pátrio poder. O menor 

de 14 anos não era mais submetido ao processo penal e, se fosse maior de 16 e 

menor de 18 e cometesse crime, poderia ir para prisão de adultos em lugares 

separados destes. O juiz devia buscar a regeneração do menor. 

 

Em 1940, o Código Penal Brasileiro definiu as penas e tipificou as lesões corporais; 

abordou questões relativas ao abandono de incapaz; ao abandono e exposição de recém-

nascido; a omissão de socorro e maus-tratos; além da inimputabilidade criminal de menores 

de dezoito anos de idade (MARTINS et al, 2013). 

No âmbito mundial, em 1946, foi criado o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), cuja atuação é diretamente relacionada aos governos dos países, promovendo a 

defesa dos direitos das crianças por meio de programas nas áreas da saúde, da educação e da 

segurança pública. Os primeiros programas forneceram assistência a crianças da Europa, do 

Oriente Médio e da China durante a Segunda Guerra Mundial (BARRETO, 2015). 

Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reafirmou o direito a cuidados 

e assistência especiais a essa parcela da sociedade, contribuindo para a criação, em 1959, da 

Declaração Universal dos Direitos da Criança (DAY, 2003; MARTINS; JORGE, 2013). 

Segundo Martins e Jorge (p.425, 2010), a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança tinha como objetivo: 

 
[...] assegurar uma infância feliz, com direito à proteção para o seu desenvolvimento 

físico, mental e social, à alimentação, moradia e assistência médica adequados, ao 

amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade, direito de ser protegida 

contra o abandono e a exploração no trabalho, reconhecendo a necessidade de 

proteção das crianças, em virtude de sua imaturidade física e mental.  

 

 

Acompanhando o contexto histórico mundial, no Brasil, durante a ditadura militar 

(1964 -1985) intensificaram-se as atuações de movimentos sociais envolvidos com discussões 

acerca dos Direitos Humanos, incluindo aqueles relacionados ao combate à violência contra 

crianças e adolescentes (MARTINS et al, 2013). Após o período da ditadura, essas discussões 

contribuíram para a formulação e promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil (CRFB), de 1988. Urge apontar que o artigo 227 da CRFB de 1988 apresenta que: 

 

 

[...] 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 
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forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 

4º – A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e 

do adolescente (BRASIL, 1988, p. 140). 

 

No ano de 1989, foi aprovada a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 

que propunha aos países membros, incluindo o Brasil, o compromisso de proteger as crianças 

contra todas as formas de exploração e abuso sexual, além da adoção de medidas de 

recuperação física e psicológica das crianças vítimas de qualquer forma de violência 

(MARTINS; JORGE, 2013). 

No Brasil, tal contexto culminou na sanção da Lei nº 8.069 em 1990, responsável pela 

criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que se constitui num importante 

documento legal de promoção dos direitos da criança, de proteção e de prioridade de atenção 

e cuidados à criança e adolescente (BRASIL, 2017a).  

O ECA considera criança “a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade”, estabelecendo 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, 2017a, p.7). 

Cabe citar que o Estatuto representou um importante avanço por conceber a criança e 

o adolescente como cidadãos em condição de desenvolvimento, sendo de responsabilidade 

não apenas de familiares, mas também do Estado e da sociedade numa ação coletiva, 

participativa, complexa e articulada. Além disso, o ECA criou o Conselho Tutelar (CT) – 

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

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (BRASIL, 2017a).  

Merecem ênfase os artigos 13 e 245 do ECA, que determinam, respectivamente, que 

os casos de suspeita ou confirmação de violência contra criança ou adolescente devem ser 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade; destacando o 

compromisso de o médico, o professor ou o responsável pelo estabelecimento de atenção à 

saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, comunicar à autoridade competente os 

casos de que tenham conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 

contra criança ou adolescente (BRASIL, 2017a). 

No campo da saúde, ao longo do tempo, dentre as medidas e políticas públicas para o 

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes implementadas pelo Estado, 

destacam-se os seguintes projetos: Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil (1975); 

Programa de Saúde Materno Infantil (1975); Programa de Assistência Integral à Saúde da 
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Criança (1984); Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (1996); Política 

Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que ressalta a 

violência contra a criança (BRASIL, 2001a); Portaria de Notificação de Violências Contra 

Crianças e Adolescentes na Rede do SUS (2001b); Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes e Jovens (2005b); Programa Saúde na Escola – PSE – (2007c); 

Portaria da Rede de Atenção à Saúde no âmbito SUS (2010b); e Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança no âmbito do SUS (2015b). 

Cumpre ressaltar que, diferentemente do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

Ministério da Saúde considera criança aquele que se inclui na faixa etária entre 0 a 9 anos de 

idade; e adolescente, entre 10 e 19 anos. Essa divisão em ciclos de vida adotada pelo MS visa 

ao atendimento das especificidades nas fases de crescimento e desenvolvimento da criança e 

do início da puberdade (BRASIL, 1991, 2010a). 

Outro marco legal mais recente foi a Lei nº 13.010/2014, conhecida popularmente 

como “Lei da Palmada”, cujo texto determina que: 

 

[...] a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de 

castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da 

família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, 

educá-los ou protegê-los. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: 

I – castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da 

força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: a) sofrimento físico; ou 

b) lesão; 

II – tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em 

relação à criança ou ao adolescente que: a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou c) 

ridicularize (BRASIL, 2014d, p. 2). 

 

 

2.3 O CUIDADO E A ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

 

O Ministério da Saúde recomenda a atenção à saúde de crianças, adolescentes e suas 

famílias em situações de violência em linha de cuidado, envolvendo a rede intra e 

intersetorial, com o intuito de fortalecer a responsabilização dos serviços numa cadeia de 

produção do cuidado em saúde e da proteção social no território (BRASIL, 2010a). 

É importante citar o artigo 11 do ECA, que estabelece que “é assegurado acesso 

integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde” (BRASIL, 2017a, p. 12).  
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Convém esclarecer que a linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, 

adolescentes e suas famílias em situação de violência é uma estratégia para o alcance da 

atenção integral, que proporciona a produção do cuidado desde a atenção primária até o mais 

complexo nível, exigindo ainda a interação com os demais sistemas de garantia de direitos, 

proteção e defesa de crianças e adolescentes (BRASIL, 2010a). 

A prática do cuidar ultrapassa os limites de técnicas estritamente curativas, visto que 

considera aspectos biológicos, psicológicos e sociais dos indivíduos e da coletividade, 

valorizando as relações sociais entre usuário, família e profissionais de saúde. Neste contexto, 

entende-se que o cuidado vai além de procedimentos técnicos, visto que abrange dimensões 

como a família, necessidades psicoemocionais, comunidade, relações interpessoais, afeto, 

escuta, entre outros (WALDOW, 2004).  

O cuidado é “[...] a interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de um 

sofrimento, ou o alcance de um bem-estar, sempre mediado por saberes especificamente 

voltados para esta finalidades” (AYRES, 2009, p. 42). O cuidado é representado pelos valores 

do toque; do olhar; da escuta; do espaço para o diálogo; da valorização da história de vida; da 

crença e da cultura do indivíduo (WALDOW, 2004; AYRES, 2009). Logo, o ato de cuidar 

envolve a relação entre aquele que cuida e o sujeito, o qual está inserido em um contexto 

social, político, econômico e cultural (AYRES, 2009).  

Sendo assim, frente à complexidade da prática do cuidado em episódios de violência, a 

linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em 

situação de violência transcende o setor da saúde, envolvendo a necessidade da existência de 

uma rede integrada que deverá atuar em etapas, conforme apresentado nas Figuras 1 e 2.  
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Figura 1: Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas 

famílias em situação de violências 
 

 
                                                                                                                                 

                                       (Fonte: Ministério da Saúde, 2010a.) 

 

Figura 2: Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas 

famílias em situação de violências nos níveis da atenção à saúde 

 

 

                                                                                     (Fonte: Ministério da Saúde, 2010a.) 
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Conforme o MS (2010, p. 51), a Linha de Cuidado na temática da violência permite:  

 

a) organizar e articular os recursos nos diferentes serviços e níveis de atenção para 

garantir o acesso, o cuidado e a proteção; b) estabelecer o “Percurso da Atenção” a 

partir das situações de vulnerabilidades e dos riscos para a violência, organizando o 

fluxo de acordo com as demandas; c) definir as funções e responsabilidades e 

competências de cada serviço de atenção na produção do cuidado e na proteção 

social; d) estabelecer normas e protocolos em todos os níveis de atenção; e) 

promover a capacitação dos profissionais da rede de cuidados e proteção social; f) 

desenvolver ações de educação permanente que favoreçam habilidades e 

competências para a atenção integral a crianças e adolescentes em situação de 

violência. 

 

Dessa forma, observa-se a importância da interação entre as unidades do setor da 

saúde com os demais setores para a construção de uma rede integrada de cuidado e de 

Proteção Social às Crianças e Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência. Nesta 

perspectiva, o conceito de rede “[...] se transformou em uma alternativa prática de 

organização, capaz de responder as demandas sociais no mundo contemporâneo” 

(MEIRELLES; SILVA, 2007, p.141; BRASIL, 2010a). 

 

Segundo o MS (2010a, p. 72): 

 
Rede é uma articulação política entre pares que, para se estabelecer, exige: 

reconhecer (que o outro existe e é importante); conhecer (o que o outro faz); 

colaborar (prestar ajuda quando necessário); cooperar (compartilhar saberes, ações e 

poderes) e associar-se (compartilhar objetivos e projetos). Estas condições 

preliminares resultam, respectivamente, em autonomia, vontade, dinamismo, 

multiliderança, informação, descentralização e múltiplos níveis de 

operacionalização. 

 

As redes de atenção à saúde são estratégias organizacionais por meio de um conjunto 

de serviços de saúde vinculados que apresentam uma única missão, objetivos comuns e 

desenvolvimento de ações cooperativas e interdependentes, as quais proporcionam a oferta de 

uma atenção contínua e integral (MENDES, 2009). Já a rede intersetorial “[...] é um método 

de trabalho que permite a troca de informações, a articulação institucional e até mesmo a 

formulação de políticas públicas para a implementação de projetos comuns” (MEIRELLES; 

SILVA, 2007, p.141). 

Sendo assim, no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, cada 

município deverá organizar e estruturar sua rede de saúde local, para um funcionamento 

articulado entre as redes de assistência social, de educação e dos sistemas de justiça, 

segurança pública, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e conselhos de 
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direitos e da sociedade civil, alcançando assim a implantação de uma rede de cuidado 

integrada e de proteção às vítimas de violência e suas famílias (BRASIL, 2010a). 

No que concerne à atenção do setor da saúde, as especificidades do atendimento de 

cada caso de violência perpetrada contra crianças e adolescentes exigem diferentes níveis de 

atenção em saúde, habilidades profissionais e conhecimentos diferenciados para a abordagem, 

considerando o serviço onde o profissional de saúde atua e os demais dispositivos da rede de 

saúde local (BRASIL, 2001b, 2010a).  

Não obstante, a violência contra crianças e adolescentes envolve questões 

macroestruturais, tais como as relações de poder, os aspectos socioeconômicos, o 

relacionamento interpessoal, as questões individuais, entre outros (MORAES; LOBATO; 

NASCIMENTO, 2012). O enfrentamento da violência depende da articulação entre os 

diversos setores sociais, não só o da saúde, mas também o da segurança, educação, judiciário, 

entre outros, configurando-se, assim, o fortalecimento da rede de cuidados intersetorial 

(BRASIL, 2010a).  

Tais serviços existentes no município devem estabelecer um fluxo referenciado, 

dialógico e permanente de informações com todos os serviços e equipamentos disponíveis. Na 

ausência desses, o MS recomenda a interlocução com serviços de municípios vizinhos 

(BRASIL, 2010a).  

 

2.4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E VIOLÊNCIAS  

 

Conforme o Ministério da Saúde (2014b, p.9), vigilância em saúde é entendida como:  

 

[...] um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de 

dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a 

implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, 

a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da 

saúde. 

 

Nesse sentido, a vigilância em saúde constitui-se num importante instrumento para o 

planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde (BRASIL, 2001a; 

2014b). São funções da vigilância: a coleta de dados; o processamento dos dados coletados; a 

análise e interpretação dos dados processados; a recomendação de ações de saúde; o 

desenvolvimento das ações recomendadas; a avaliação da eficácia e efetividade das medidas 

adotadas e divulgação de informações (BRASIL, 2009b; 2014b). 
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Em relação à vigilância da violência no Brasil, até o ano de 2006, o conhecimento do 

perfil de suas ocorrências advinha apenas da análise dos dados da Declaração de Óbito (DO) 

fornecidos pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), por meio da Autorização 

de Internação Hospitalar (AIH), gerados pelo Sistema de Informações Hospitalares do 

Sistema Único de Saúde (SIH/SUS; BRASIL, 2015a). 

Em 2006, com o objetivo de gerar avaliações mais amplas sobre o impacto e a 

caracterização da violência em todas as regiões do país, o MS implantou o Sistema de 

Vigilância de Violências e Acidentes em Serviços Sentinela (VIVA) com base em dois 

componentes: vigilância contínua e vigilância sentinela (VELOSO et al., 2013).  

A vigilância de violência de forma contínua ocorre em todas as unidades de saúde e 

demais setores (VIVA-Contínuo); já a vigilância de violências e acidentes em emergências 

hospitalares, por meio de inquéritos (VIVA-Sentinela; VELOSO et al., 2013; BRASIL, 

2014b, 2015a). 

Portanto, o sistema proporciona maior visibilidade à violência, além de subsidiar a 

construção de políticas públicas de atenção, prevenção e promoção da saúde, assim como 

orientar práticas de vigilância nos serviços diante das realidades locais (BRASIL, 2014b, 

2015a).  

A vigilância das violências tem por objetivos a identificação e monitoramento dos 

casos de violência notificados; caracterização e monitoramento do perfil das violências 

segundo características da vítima, da ocorrência e do provável autor da agressão; identificação 

dos fatores de risco e de proteção associados à ocorrência da violência; identificação de áreas 

de maior vulnerabilidade para ocorrência de violência; monitoramento dos encaminhamentos 

para a rede de atenção e proteção integral; intervenção nos casos para prevenir as 

consequências das violências e encaminhamento para a rede de atenção e proteção; e 

formulação de políticas públicas de prevenção, de atenção integral às pessoas em situações de 

violência, de promoção da saúde e da cultura de paz (BRASIL, 2014b, p. 764).  

No Brasil, legislações, normas técnicas e políticas foram implantadas para coibir e/ou 

prevenir as situações de violência, além de buscar o planejamento de ações para o seu 

enfrentamento. Nessa perspectiva, o MS tem procurado conciliá-las com o processo 

continuado de aperfeiçoamento dos instrumentos de vigilância em saúde (BRASIL, 2015a, 

dentre os quais o MS (2015a, p. 10-13) destaca, no âmbito da promoção da equidade, a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência; Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa; Política Nacional de Saúde Integral da População Negra; o Estatuto da Igualdade 

Racial; a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
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Transexuais; a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta; 

Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra – Juventude Viva (2014); a Portaria 

Interministerial, de 06/02/2015, que Institui a Comissão Interministerial de Enfrentamento à 

Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

No âmbito da violência contra crianças e adolescentes, o MS ressalta, entre outras, a 

Lei nº 12.015, de 07/08/2009, que altera o título VI da Parte Especial do Código Penal 

(Crimes contra a dignidade sexual); a Lei nº 8.072, que dispõe sobre os crimes hediondos e 

revoga a 2.252, que trata de corrupção de menores; a Linha de Cuidado para Atenção Integral 

à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em situação de violências; a Lei nº 12.65, 

de 17/05/2012, conhecida como Lei “Joana Maranhão”, que altera o Código Penal com a 

finalidade de modificar as regras relativas à prescrição dos crimes praticados contra crianças e 

adolescentes; o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, de 2013 (BRASIL, 2015a). 

Já no âmbito da violência contra mulheres, destacam-se a Lei nº 10.778, de 

24/11/2003, que estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de 

violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados; a Lei 

nº 11.340, de 07/08/2006, conhecida como Lei “Maria da Penha”, que cria mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher; a Política Nacional de Enfrentamento 

à Violência contra as Mulheres (2011b); o Programa Mulher: Viver Sem Violência e dá outras 

providências; e III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, de 2013 a 2015 (BRASIL, 

2015a). 

Quanto ao atendimento aos casos de violência sexual, destacam-se o Decreto nº 7.958, 

de 13/03/2013, que estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual 

pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de 

Saúde; a Lei nº 12.845, de 01/08/2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral 

de pessoas em situação de violência sexual; a Portaria nº 485/GM/MS, de 01/04/2014, que 

redefine o funcionamento do Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual 

no âmbito do SUS; a Portaria Interministerial nº 288, de 25/03/2015, que estabelece 

orientações para a organização e a integração do atendimento às vítimas de violência sexual 

pelos profissionais de segurança pública e de saúde do Sistema Único de Saúde quanto à 

humanização do atendimento e ao registro de informações e coleta de vestígios (BRASIL, 

2015a).  

Com relação ao Tráfico de pessoas, dentre as legislações, destacam-se o Decreto nº 

5.948, de 26/10/2006, que aprova a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
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Pessoas; e II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, de 2013 (BRASIL, 

2015a). 

Além das legislações acima mencionadas, vale ressaltar que vigilância de violências e 

acidentes foi inserida inicialmente em 2011, na Portaria nº 104, que define a relação de 

doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território 

nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e 

serviços de saúde; e posteriormente, a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, que define a 

Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública 

em todo o território nacional e torna imediata, num prazo de até 24 horas, a notificação dos 

casos de violência sexual e de tentativas de suicídio na esfera municipal, com o propósito de 

garantir a intervenção oportuna nessas situações (BRASIL, 2014b, 2015a). 

 

2.5 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) E A 

NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

 

A implantação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

iniciou-se em 1993, após aplicação dos testes-piloto realizados em Santa Catarina e 

Pernambuco. Esse processo foi efetivado de forma voluntária e gradual pelas Secretarias de 

Estado e Municipais de Saúde, em face da inexistência de qualquer regulamentação do 

Ministério da Saúde que definisse normas específicas sobre estabelecimento e manutenção de 

um sistema de informação a ser utilizado pelos Estados e Municípios (LAGUARDIA et al., 

2004; BRASIL, 2007b).  

Inicialmente, no SINAN, armazenavam-se apenas, a partir de instrumentos e códigos 

de acesso padronizados em nível nacional, informações de doenças de notificação 

compulsória, com suas respectivas fichas de notificação e investigação. Entretanto, ao longo 

dos anos, foram incluídas no sistema fichas de investigação para agravos não constantes da 

lista de notificação compulsória nacional, o que acarretou uma sobrecarga de dados e, 

consequentemente, problemas de operacionalização do sistema (LAGUARDIA et al., 2004). 

Somente em 1998, a alimentação regular da base de dados do SINAN foi caracterizada 

como obrigatória pelos Municípios, Estados e Distrito Federal por meio de portaria 

ministerial. Além disso, também foram padronizados os conceitos, definição de fluxo e 

concepção de formulários para coleta de informações a partir de um diagnóstico da situação 

do SINAN na rede pública (LAGUARDIA et al., 2004; BRASIL, 2007b). 
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Segundo o MS (2007b, p. 9), o Sistema de Informação de Agravos de Notificação tem 

como objetivo:  

[...] coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de 

Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, por intermédio de uma rede 

informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise das 

informações de vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória. 

 

Em relação à violência contra crianças, mulheres e idosos já ter sido declarada 

anteriormente como fator de notificação obrigatória por vários atos normativos e legais 

(Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/1990; Lei nº 10.778/2003, 

que institui a notificação compulsória de violência contra a mulher; e Lei nº 10.741/2003, que 

define o Estatuto do Idoso), somente em 2006 criou-se o Sistema VIVA, que sistematizou os 

dados da notificação de violência (BRASIL, 2014b).  

Posteriormente, no ano de 2009, o componente contínuo do Sistema VIVA foi 

incorporado ao SINAN, tendo como base as informações constantes na ficha de 

notificação/investigação de violência doméstica, sexual, e/ou outras violências (BRASIL, 

2015a). 

Esse processo de adesão ocorreu por estados e municípios de modo gradual, 

respeitando-se a estruturação da área de Vigilância Epidemiológica de Doenças e Agravos 

Não Transmissíveis (DANT) e as prioridades já definidas no processo de implantação do 

VIVA (BRASIL, 2015a). 

Na sequência, em 2011,  por meio da Portaria nº 104 – substituída pela de nº 1.271, de 

06 de junho de 2014 –, a notificação de violências passou a integrar a lista de notificação 

compulsória para todos os serviços de saúde do país (VELOSO et al., 2013; BRASIL, 2015a).  

Portanto, devem ser notificados quaisquer casos suspeitos ou confirmados de violência 

doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho 

infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra as mulheres e homens em 

todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, são notificadas as cometidas 

contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e 

população LGBT (BRASIL, 2014b, 2015a). 

A ficha de notificação individual de violência, preenchida no serviço de saúde, é 

encaminhada à Vigilância Epidemiológica do município, responsável pela digitação, 

consolidação, análise dos dados, disseminação das informações e envio das bases à respectiva 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) e, posteriormente, ao Ministério da Saúde (BRASIL, 

2015a). 
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Nesse sentido, entende-se que a notificação de violências consiste num relevante 

elemento para a organização da gestão e dos serviços de atendimento e proteção integral 

destinados às pessoas em situação de violência. 

Em Niterói, segundo relatos de profissionais de saúde que atuavam na época, 

implantaram-se, em 2009, apenas as fichas de notificação de violência no município, que 

eram encaminhadas pelas unidades de saúde à Coordenação de Vigilância em Saúde, onde 

eram armazenadas em pastas-arquivos no setor. Posteriormente, em 2010, implementou-se o 

Sistema Viva contínuo e introduziu-se a ficha de notificação de violência doméstica no 

SINAN. Nesse mesmo ano, foi organizada uma capacitação para os profissionais da rede 

assistencial do município envolvidos no atendimento às vítimas de violência.  
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, foi realizado um estudo de 

abordagem quantitativa e qualitativa, estruturado em dois momentos.  

A abordagem quantitativa busca formular hipóteses e métodos específicos de 

verificação, submetendo o fenômeno à experimentação (ou observação) para o possível 

controle das variáveis e eliminação dos fatores de confusão ou vieses na busca de explicação 

causal de fenômenos. Preocupa-se com a validade e a confiabilidade, a fim de produzir 

generalizações explicativas ou mesmo formular leis (MINAYO; DESLANDES, 2008). 

A abordagem qualitativa propõe a subjetividade como fundante do sentido, 

entendendo-a como constitutiva do social e inerente ao entendimento objetivo, não se 

preocupando em quantificar, mas em lograr explicar os meandros das relações sociais 

consideradas essenciais e resultantes da atividade humana criadora, afetiva e racional, que 

pode ser apreendida por meio do cotidiano, da vivência e da explicação do senso comum 

(MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005). Optou-se em realizar um estudo de caso, visto que, 

segundo Yin (2001, p. 19), trata-se de uma estratégia na qual: 

 

[...] permite-se uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real - tais como ciclos de vida individuais, 

processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões 

urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns setores.   

 

Dessa forma, entende-se que esta pesquisa apresenta método misto, que segundo 

Crewell e Clark (2013. p.22) , apresenta coleta e análise de modo persuasivo e rigoroso tanto 

os dados qualitativos quanto os quantitativos (tendo por base as questões de pesquisa), o que 

constitui a mistura, a mescla, a integração ou a vinculação das duas formas de dados de forma 

concomitante, combinando-os de modo sequencial, promovendo a construção e a 

incorporação recíproca entre os dois métodos, que pode priorizar uma ou ambas as formas de 

dados (em termos do que a pesquisa enfatiza), estruturando-se de acordo com visões de 

mundo filosóficas e lentes teóricas.   

O primeiro momento: corresponde à abordagem quantitativa. Foi delineado o perfil 

epidemiológico descritivo, retrospectivo, por meio de dados obtidos no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação – versão Net (SINAN Net) –, abrangendo as 
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notificações de violência interpessoal/autoprovocada contra crianças e adolescentes realizadas 

no período de 2010 a 2016. 

Os estudos epidemiológicos descritivos, segundo Lima-Costa e Barreto (2003, p. 191):  

 

[...] têm por objetivo determinar a distribuição de doenças ou condições relacionadas 

à saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou as características dos indivíduos. A 

epidemiologia descritiva pode fazer uso de dados secundários (dados pré-existentes 

de mortalidade e hospitalizações, por exemplo) e primários (dados coletados para o 

desenvolvimento do estudo). 

 

A opção metodológica pela análise exploratória retrospectiva justifica-se em face de 

estudos retrospectivos possibilitarem olhar para o passado dos sujeitos, bem como coletar 

dados que são encontrados nos registros da história por eles vivida (DYNIEWICZ, 2007).  

O segundo momento: corresponde à abordagem qualitativa de natureza exploratória. 

Foi realizada uma etnografia de reuniões do “Projeto de Vigilância às Violências de Niterói”, 

no cenário eleito para a realização da pesquisa. Para coligir as informações, foram utilizadas a 

observação participante das reuniões e as entrevistas por meio de roteiro semiestruturado com 

os representantes da rede de cuidados das crianças e adolescentes em situação de violência 

que frequentam com regularidade as reuniões da regional eleita.  

A natureza exploratória da abordagem qualitativa possibilita familiarizar-se com as 

pessoas e suas preocupações com o fenômeno em estudo. Ela também pode servir para 

determinar os impasses e os bloqueios relativos a fatores que envolvem o estudo 

(DESLAURIERS; KÉRIST, 2014, p. 127). A etnografia é uma modalidade de pesquisa 

primordialmente de caráter qualitativo, que possui traços da antropologia, do interacionismo 

simbólico e da sociologia, buscando-se compreender o mundo pelo olhar dos próprios atores 

sociais (CHIBANTE; ESPÍRITO SANTO, 2014).  

A pesquisa etnográfica consiste num estudo das pessoas em um dado local por meio de 

métodos de coleta de dados que captam seus significados sociais e suas atividades comuns, 

envolvendo a participação direta do pesquisador no local, como também nas atividades para a 

coleta de dados de forma sistemática. Desse modo, a etnografia envolve períodos de 

observação das pessoas, além de diálogos para que elas expressem ações, pensamentos e 

falas, com o objetivo de verificar como entendem seus mundos (BREWER, 2000). 

Vale esclarecer que a participação ativa da pesquisadora deste trabalho nas reuniões do 

“Projeto de Vigilância às Violências de Niterói” da regional eleita desde o início de sua 

implantação e a constatação da alta prevalência do número de casos locais de violência foram 
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fatores determinantes na eleição do local de estudo e justifica a seleção da etnografia como 

metodologia de pesquisa.  

 

3.2 CENÁRIO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O estudo foi realizado no município de Niterói, localizado na Região Metropolitana II, 

do Estado do Rio de Janeiro. O estado está dividido em nove regiões geográficas, sendo que a 

maior concentração populacional está localizada na Região Metropolitana – perfazendo mais 

de 74% do total. A Região Metropolitana apresenta duas divisões: a Metropolitana I, que 

engloba o município do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense – subdividida em cinco 

microrregiões –; e a Metropolitana II, que abrange Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, 

Silva Jardim, Tanguá e Rio Bonito (BRASIL, 2005c). 

A história de Niterói iniciou-se com a sua fundação, sob a forma de aldeia em 1573, 

pelo indígena Arariboia, recebendo a denominação de São Lourenço dos Índios. Após a morte 

de Arariboia, em 1587, começou um processo de declínio do aldeamento, mas com a chegada 

da Corte de D. João VI à colônia brasileira, em 1808, iniciou-se um intenso desenvolvimento 

comercial de Niterói, culminando com a sua condição de capital do estado do Rio de Janeiro, 

o que resultou na intensificação do desenvolvimento urbano local (IBGE, 2010).  

Posteriormente, com a sanção da Lei Complementar nº 20, de 1974, efetivou-se a 

fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, formando o novo Estado do Rio de 

Janeiro, o que retirou da cidade de Niterói a condição de capital (BRASIL, 1974). Tal fato 

provocou esvaziamento econômico de Niterói e desaceleração do seu desenvolvimento. 

Entretanto, Niterói retomou seu crescimento populacional e de urbanização após a conclusão 

da Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio-Niterói, 

destacando-se a produção imobiliária nas áreas centrais e bairros litorâneos consolidados da 

Zona Sul (Icaraí e Santa Rosa), além do aumento da ocupação das regiões Oceânica e 

Pendotiba (IBGE, 2010). 

O crescimento populacional, a urbanização e a violência urbana aceleram-se nas 

últimas décadas devido a fatores como a proximidade do município do Rio de Janeiro, a 13 

km de Niterói, e a construção do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, no 

município de Itaboraí, que se localiza a aproximadamente 20 Km de Niterói (ITABORAÍ, 

2014).  

No ano de 2015, Niterói teve 32,5 mortes violentas para cada cem mil habitantes, 

estando acima da média nacional (21,9) e superior à média das capitais brasileiras, que é de 
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31,2. A cidade superou ainda as taxas registradas no Rio de Janeiro (16,7) e em São Paulo 

(12,6) no mesmo período. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), em 

2015, 517 crianças e adolescentes foram apreendidos em Niterói, sendo o maior número da 

última década, o que representa um salto de 58,6% em relação aos 326 casos registrados em 

2014,  o que comprova a incapacidade de reabilitação por parte das instituições 

socioeducativas, provocando grande reincidência. Registra-se ainda que o quantitativo de 

lesão corporal ocasionada por crimes violentos durante o período compreendido entre 2006 e 

2015 também tem apresentado aumento, conforme ilustrado na figura 3 (TEIXEIRA; 

MELLO, 2016).  

Há indícios, segundo a reportagem, de que os acontecimentos supracitados se deram 

na cidade devido ao projeto das Unidades de Polícia Pacificadora, iniciado em novembro de 

2008, no Morro Santa Marta, em Botafogo, que teve como efeito colateral a migração de 

traficantes da cidade do Rio de Janeiro para Niterói e demais cidades vizinhas. Além disso, 

houve uma migração interna na cidade ao longo da última década, em que parte da violência 

urbana deixou a Zona Sul e o Centro de Niterói rumo à Zona Norte e a outras áreas mais 

afastadas (TEIXEIRA; MELLO, 2016). 

 

Figura 3 - Mapa de apresentação da evolução dos registros criminais desde 2006 até o 

primeiro trimestre de 2015. 

 

                     (Fonte: Jornal O GLOBO. Niterói, 29 de janeiro de 2016.) 
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 Atualmente, a cidade de Niterói apresenta uma extensão territorial de 133,919 Km², 

distribuídos entre  cinquenta e dois bairros: Bairro de Fátima, Boa Viagem, 

Cachoeiras,  Centro, Charitas, Gragoatá, Icaraí, Ingá, Jurujuba, Morro do Estado, Pé 

Pequeno, Ponta d'Areia, Santa Rosa, São Domingos, São Francisco, Viradouro, Vital Brazil, 

Baldeador, Barreto, Caramujo, Cubango, Engenhoca, Fonseca, Ilha da Conceição, Santa 

Bárbara, Santana, São Lourenço, Tenente Jardim, Viçoso Jardim, 

Cafubá, Camboinhas, Engenho do Mato, Itacoatiara, Itaipu, Jacaré, Jardim Imbuí, Maravista, 

Piratininga, Santo Antônio, Serra Grande, Badu, Cantagalo, Ititioca, Largo da 

Batalha, Maceió, Maria Paula, Matapaca, Sapê, Vila Progresso, Muriqui, Rio do Ouro, Várzea 

das Moças, que foram representados na Figura 4 (IBGE, 2010). 

 

Figura 4 - Mapa de apresentação dos bairros do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

                             (Fonte: Wikimedia Commons, 2016.) 

 

Na tentativa de viabilizar a regionalização das ações e serviços de saúde, a Secretaria 

Municipal de Saúde, implementou em Niterói as Regionais de Saúde. Nesse sentido, foram 

criadas seis Regionais de Saúde, que agregam os cinquenta e dois bairros, conforme se 
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apresenta na Figura 5. Observa-se geograficamente: a Regional Norte I; Regional Norte II; 

Regional Praias da Baía I; Regional Praias da Baía II; Regional Pendotiba; e Regional Leste-

oceânica. 

 

Figura 5 - Mapa de apresentação dos bairros e Regionais de Saúde do município de Niterói, 

Rio de Janeiro, Brasil. 

                   

                                  (Fonte: Fundação Municipal de Saúde de Niterói, 2016.) 

 

De acordo com a contagem populacional realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, a população da cidade totalizava 487.562 habitantes 

e apresentava densidade demográfica de 3.640,80 habitantes por Km². Com o aumento 

populacional, o IBGE estima para 2016 o quantitativo de 497.883 habitantes em Niterói. A 

cidade apresenta a população predominantemente urbana, e um quantitativo de 114.167 

crianças e adolescentes, correspondendo a 23,41% da população residente (IBGE, 2010). 

Segundo o IBGE, Niterói apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

0,837 e incidência de pobreza de 12,47%. O IDH do município vem melhorando, contudo, é 

preciso enfatizar a existência das desigualdades sociais presentes na cidade representadas por 
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diferentes grupos populacionais que apresentam condições de vida completamente opostas 

(BRASIL, 2005c). 

Mesmo apresentando um IDH crescente, a cidade apresenta uma expressiva população 

de baixa renda e escolaridade, cujas famílias se encontram em situação de multiplicidades de 

vulnerabilidades (BRASIL, 2005c). Segundo Escorel (1999, p.262), tal situação contribui 

para o aumento dos índices de violência a todos os grupos, com destaque para crianças e 

adolescentes. Nesse sentido, destaca-se que, segundo informações fornecidas pela 

Coordenação de Vigilância em Saúde, no período entre 2009 a 2015, foram notificados 2.149 

episódios de violência interpessoal/autoprovocada, sendo que destas, 1.489 foram casos de 

violência contra crianças e adolescentes, correspondendo ao percentual de 69,28% do total de 

notificações de violência em Niterói (FMS/NITERÓI, 2017). 

Com relação ao setor de saúde, Niterói possui uma rede intrassetorial de atenção à 

criança e ao adolescente em situação de violência composta por serviços de atenção primária, 

representados pelas unidades básicas; Módulos do Programa Médico de Família (PMF) e 

Policlínicas; Núcleos de Atenção Especial à Criança, Adolescente e Adulto (NAECAA); 

serviços de atenção especializada, urgência e emergência, compostos por hospitais da rede 

pública ou conveniada pelo SUS; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); maternidade; 

Policlínicas com Serviço de Pronto Atendimento (SPA); serviços de saúde mental, como os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em especial, o Centro de Atenção Psicossocial 

Infantil Monteiro Lobato, Unidade de Internação Hospitalar Psiquiátrica, Ambulatórios de 

Saúde Mental; serviços estratégicos e de apoio à gestão, contando com a Equipe de 

Referência Infanto-Juvenil para Ações de Atenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas 

(ERIJAD); Equipe de Supervisores e Apoiadores do PMF; Departamento de Supervisão 

Técnico-Metodológica (DESUM); e Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói 

(COVIG). 

Quanto aos elementos da rede intersetorial para a atenção integral às crianças e aos 

adolescentes vítimas de violência, o município apresenta: Assistência Social, que possui 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados 

de Assistência Social (CREAS); o Sistema de Justiça e de Direitos Humanos, constituídos 

pelos Conselhos de Direitos de Crianças e Adolescentes, que possuem as unidades do 

Conselho Tutelar (CT); pela Vara de Infância e Juventude e Idoso de Niterói; pela Delegacia 

de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA); pela Promotoria da Infância e Juventude e 

pelos abrigos municipais; Sistema de Segurança Pública, que além da Delegacia Especial de 

Proteção à Criança e ao Adolescente, conta com a Delegacia de Atendimento Especializado à 
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Mulher, Delegacias de Polícias Civil e Militar, Guardas Municipais, Instituto Médico Legal 

(IML); Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente de Niterói (Criaad), 

que se relaciona ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase); o Sistema de 

Educação é representado pelos Centros de Educação Infantil (creches e pré- escola), escolas 

de Ensinos Fundamental e Médio, escolas profissionalizantes e técnicas, além de Instituições 

de Ensino Superior e Projetos de Extensão, como o Centro Regional Integrado de 

Atendimento ao Adolescente (CRIAA), da Universidade Federal Fluminense; por 

fim, a sociedade civil organizada apresenta instituições como ONGs, Comissão de Direitos 

Humanos, instituições religiosas, lideranças comunitárias, associações de moradores, entre 

outras.  

Cabe apontar, com relação às ações de enfrentamento às violências, o trabalho de 

vigilância junto às regionais do município realizado pela Coordenação de Vigilância em 

Saúde – COVIG – e pela Área Técnica de Violência do Departamento de Supervisão 

Metodológica – DESUM –, ambos do setor de saúde, constituindo o “Projeto de Vigilância às 

Violências de Niterói”. Inicialmente, como projeto piloto, implantou-se a estratégia de 

vigilância aos casos de violência nas Regionais Norte II e Norte I do município de Niterói, 

ocorrida, respectivamente, em setembro de 2014 e abril de 2015. Atualmente, esse trabalho 

foi expandido e funciona nas regionais Norte I; Norte II; Regional Praias da Baía II; Regional 

Pendotiba; e Regional Leste-oceânica.  

 A implantação do projeto, segundo a COVIG e a DESUM, justifica-se pelo fato de 

mais de 80% das notificações de violência recebidas pela Coordenação de Vigilância advirem 

das unidades de urgência e emergência, não havendo uma continuidade nos cuidados às 

vítimas de violência residentes no município. Ou seja, as unidades de atenção básica, muitas 

vezes, não tinham o conhecimento dos episódios de violência sofridos pelos seus usuários, 

resultando, assim, na descontinuidade de ações de cuidado e atenção integral às vítimas, na 

fragilidade de ações de vigilância e na falta de interação entre os equipamentos da rede 

intersetorial na atenção integral às pessoas em situação de violência. 

 Esse trabalho consiste em identificar os casos notificados à COVIG, provenientes das 

emergências e/ou de unidades de pronto-atendimento quanto às localidades de moradia em 

questão; envio das informações dos casos de violência para as unidades de atenção básica 

responsáveis pelos atendimentos dos respectivos usuários, a partir da identificação do local de 

residência das vítimas para que possam realizar buscas e acompanhamentos dos casos; e 

realização de reuniões para discussão de casos em caráter mensal na Regional Leste-Oceânica 

e bimestral nas demais regionais, visando à participação de representantes da COVIG, 
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DESUM, NAECA, Chefias de vigilância, Apoiadores, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, 

representantes das escolas municipais, da coordenação de Saúde Mental, entre outros. A 

proposta de realização das reuniões objetiva a criação de um momento em que são postas em 

pauta as possíveis dificuldades de abordagem, bem como as possibilidades de ação, cuidado e 

atenção dos casos de violência no município. 

Não obstante, independentemente de o convite para as reuniões ser destinado a todos 

os setores da rede intersetorial, a participação com representantes das demais áreas que não da 

saúde ocorre irregularmente. Em face dessa realidade, nem todos os setores estão sempre 

presentes nas reuniões, como é o caso do Conselho Tutelar. 

Urge esclarecer que se optou por realizar o segundo momento da pesquisa na Regional 

Norte I porque, segundo a COVIG, do total de notificações violência recebidas no período de 

2010 a 2015, aproximadamente 25,3% das pessoas vítimas de violência residiam na Regional 

Norte I; 11,8%, na Regional Norte II; 14,2%, na Regional Pendotiba; 12,6%, na Regional 

Praias da Baía I; 18,6%, na Praias da Baía II; 17,5 %, na  Regional Leste-oceânica.  

Quanto às crianças e aos adolescentes vítimas de violência durante 2010 a 2015, 

23,22% residiam na Regional Norte I; 20,08%, nas Praias da Baía II; 15,98%, na Regional 

Pendotiba; 12,37%, na Regional Praias da Baía I; 12,27 %, na  Regional Leste-oceânica; 

11,70%, na Regional Norte II; e 4,37% contavam como “endereço não classificado” 

(FMS/NITERÓI, 2017). 

 Além disso, a Regional Norte I é um dos locais de implantação inicial do Projeto de 

vigilância, apresentando um funcionamento regular por mais de um ano, tendo-se constituído 

no local de participação da pesquisadora desde o início da sua implementação. 

Cabe ainda apontar que, nos últimos dez anos, Niterói acumulou 1.722 mortes 

violentas, sendo considerada a Zona Norte a área mais perigosa da cidade. Em 2014, 25 das 

60 mortes em confronto com a polícia ocorreram na área da 78ª DP (Fonseca), responsável 

pela Zona Norte, epicentro da violência na cidade atualmente (TEIXEIRA; MELLO, 2016).  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados do estudo foram apreendidos em dois momentos distintos. 

Primeiro momento:  procedeu-se à análise de dados secundários do SINAN, obtidos a 

partir das Fichas de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada e que compõem o 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – versão Net (SINAN Net). 
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Essas fichas, que apresentas 69 campos, contendo variáveis sobre vítima/pessoa 

atendida, ocorrência e recorrência, tipologia da violência, meio de agressão, provável 

agressor; encaminhamentos entre outros (ANEXO I), são preenchidas nos serviços de saúde e 

outras fontes notificadoras (Unidade de Assistência Social, Estabelecimento de Ensino, 

Conselho Tutelar, entre outras); digitadas no SINAN Net em nível municipal; transferidas 

semanalmente para a esfera Estadual e, posteriormente, para a Federal no sentido de compor a 

base de dados nacional. Nesse sentido, visando minimizar possíveis inconsistências de 

informações em cada um desses bancos de dados, optou-se pela escolha da esfera municipal 

por conter melhor qualidade e completude das informações. 

Neste estudo, adotou-se a faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde, que 

determina que crianças apresentam idades de 0 a 9 anos; e adolescentes, de 10 a 19 anos. Essa 

divisão em ciclos de vida visa ao atendimento das especificidades nas fases de crescimento e 

desenvolvimento da criança e  início da puberdade (BRASIL, 2010a). 

Quanto às variáveis, as notificações de violência contra crianças e adolescentes de 0 a 

19 anos foram analisadas segundo:  

 Características demográficas das vítimas: sexo, idade, escolaridade; 

 Características do agressor: vínculo/grau de parentesco entre o agressor e a vítima;  

 Características sobre a violência: unidade notificadora, tipo da violência, local de 

ocorrência e encaminhamentos realizados.  

Portanto, foram incluídos dados referentes às crianças e aos adolescentes, de 0 a 19 

anos de idade, notificados à Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói como casos 

suspeitos de violência, no período de 2010 a 2016. 

Segundo momento:  realizou-se o estudo etnográfico composto por observação 

participante de reuniões da Regional Norte I, guiada por um roteiro de observação (Apêndice 

2), e entrevistas com o uso de um roteiro semiestruturado (Apêndice 3). Essa etapa destinou-

se à observação da infraestrutura para a reunião; os participantes; a liderança do encontro; as 

temáticas debatidas em cada encontro; as decisões tomadas; as decisões da mesma e as 

intercorrências. Também foram realizadas entrevistas com um representante de cada 

equipamento da rede de cuidado e atenção integral às crianças e aos adolescentes vítimas de 

violência que compareceu com maior regularidade às reuniões da Regional Norte I do 

“Projeto de Vigilância às Violências de Niterói”.  

Para tanto, com o objetivo de atender a perspectiva da intersetorialidade proposta pelo 

MS, definiu-se como critério para a inclusão de participantes na pesquisa, o representante de 

cada equipamento diretamente envolvido na rede de cuidado e atenção integral às crianças e 
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aos adolescentes em situação de violências da Regional Norte I do município de Niterói com 

o maior número de frequência regular nas reuniões realizadas na respectiva regional.  

Desse modo, aponta-se, a partir das experiências profissionais e pessoais da 

pesquisadora nas reuniões anteriores do “Projeto de Vigilância às Violências de Niterói” na 

Regional Norte I, os seguintes representantes dos equipamentos com maior assiduidade nas 

reuniões: 

 Um representante do Departamento de Supervisão Técnico-Metodológica (DESUM); 

 Um representante de um módulo do Programa de Saúde da Família (PMF) com maior 

frequência nas reuniões; 

 Um representante mais frequente nas reuniões que desenvolvam atividades 

profissionais na Policlínica Regional Guilherme March (PRGTM); 

 Um representante do Núcleo de atenção Especial à Criança, Adolescente e Adulto 

(NAECAA); 

 Um representante do CRAS.  

Em contrapartida, os critérios para exclusão dos participantes nessa etapa do estudo 

pautaram-se em representantes de férias ou licença no período de coleta de dados e aqueles 

que não concordassem em assinar o TCLE, perfazendo um total de cinco entrevistas. 

Convém esclarecer que o representante da Coordenação de Vigilância em Saúde 

(COVIG) que participa das reuniões com regularidade é a pesquisadora deste estudo. No 

entanto, nenhum outro componente da COVIG adequou-se aos critérios de inclusão e 

exclusão previamente estabelecidos. 

Cabe apontar que a entrevista de tipo qualitativo corresponde a uma exploração em 

profundidade da perspectiva dos atores sociais, o que é indispensável para uma exata 

compreensão e apreensão das condutas sociais. Além disso, a entrevista de tipo qualitativo, 

sob a perspectiva de ordem ética e política, abre a possibilidade de conhecer e compreender 

indeterminadamente os dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais. Sob o ponto de 

vista metodológico, trata-se de uma ferramenta de informação capaz de elucidar as realidades 

sociais, visto que é um instrumento privilegiado de acesso às experiências dos atores 

(CREWELL; CLARK, 2013, p. 216). 

Desse modo, utilizou-se um roteiro elaborado pela pesquisadora constituído de 

questões para identificar o perfil dos entrevistados e outras referentes às ações intra e 

intersetoriais, realizadas com crianças e adolescentes vítimas de violência. As entrevistas 

foram gravadas com o auxílio de um MP3 Player, transcritas na íntegra e, posteriormente, 

lidas e analisadas minuciosamente para elaboração de categorias de análise. 

https://www.sinonimos.com.br/assiduidade/
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente, para a primeira etapa da pesquisa, os registros foram importados do 

SINAN. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do TABWIN32, e 

posteriormente, salvas em Excel.  

Foram consideradas as frequências absolutas e relativas das distribuições dos dados 

constantes na ficha de notificação, além de cruzamentos das variáveis de interesse para o 

estudo.  Elaboraram-se tabelas e gráficos para a apresentação dos dados, que foram analisados 

com base na literatura científica sobre o tema. 

Em seguida, para a realização da análise dos dados coletados por meio da observação 

participante e das entrevistas semiestruturadas, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo 

das falas dos entrevistados, que se define como “... um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo 

das mensagens” (BARDIN, 2010, p. 45). 

Nesse sentido, procedeu-se à Análise de Conteúdo nas seguintes etapas: 1ª) pré-

análise, feita a partir da organização do material coletado, leitura flutuante do texto das 

entrevistas, processo de definição do corpus e formulação dos objetivos da análise; 2ª) 

exploração do material, em que se realizou a codificação das unidades temáticas; 3ª) 

tratamento e interpretação dos  resultados para relevo das informações fornecidas pela análise 

(BARDIN, 2010). 

Para isso, foram realizadas transcrições das falas dos entrevistados captadas por meio 

do uso de gravador. Em seguida, para análise, utilizaram-se as ferramentas do software 

Atlas.ti 8.0, que agrupou todos os documentos transcritos (Primary Documents) num único 

projeto, cujas informações foram possíveis de explorar e interpretar. 

Após a conclusão da etapa de pré-análise, foi realizada a construção de categorias e 

codificação (codes). Na leitura das entrevistas, cada documento foi dividido em citações 

(quotations), que corresponderam a trechos relevantes para o estudo. Depois de selecionada 

pelo pesquisador, a citação foi, então, vinculada a uma ou mais categorias relacionadas. Ao 

final, foram apresentados os resultados e discussões relevantes a partir da interpretação dos 

dados obtidos. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 
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Atendendo assim à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, o estudo foi 

realizado mediante a autorização da Coordenação de Vigilância em Saúde e a Policlínica onde 

são realizadas as reuniões, como também a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), sob o número 1.972.158, em 20 de março de 2017.  

A pesquisa utilizou dados secundários do SINAN, garantindo total sigilo das 

informações constantes no banco, cujos dados referentes ao nome e endereço não foram 

utilizadas no estudo e o banco de dados foi manipulado apenas pela pesquisadora do estudo.  

Para a realização da primeira fase de coleta da pesquisa, por se tratar de uma ação 

permanente de vigilância epidemiológica, a pesquisa dispensou o uso do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – (Apêndice 1). Porém, foram garantidos o 

anonimato e a confidencialidade das informações nos registros para preservar a identidade dos 

indivíduos que compunham a base de dados analisada. Não houve retenção de amostras para 

armazenamento em banco para análises posteriores. 

No segundo momento de coleta de dados, para a realização das entrevistas, 

apresentou-se aos participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em 

duas vias, que continha explicações sobre o andamento do estudo, a garantia do sigilo das 

informações prestadas e a notificação de que todas as entrevistas seriam gravadas e 

armazenadas para quaisquer esclarecimentos. 

Para preservar o anonimato, as falas foram identificadas, ao longo do texto da 

dissertação, com a palavra “Entrevistado”, seguidas de algarismos arábicos que representaram 

a ordem das entrevistas (Entrevistado1, Entrevistado 2, Entrevistado 3...). 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA ÀS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: A SIGNIFICÂNCIA DOS DADOS CONTIDOS NOS DOCUMENTOS 

 

Consta no banco de dados da COVIG, referente ao período de 2010 a 2016, o 

quantitativo de 2.693 notificações de casos de violência em diferentes ciclos de vida ou 

referentes aos grupos humanos. Desses, 2.650 (98%) foram notificados por unidades 

localizadas no município de Niterói (Tabela 1). Apenas 2% dos casos presentes no banco 

foram notificados por outras cidades vizinhas e, posteriormente, encaminhados por fluxo de 

retorno para a coordenação de vigilância de Niterói.  

  

Tabela 1: Frequência de violência interpessoal/ autoprovocada, segundo município de 

notificação, no período de 2010 a 2016 

Município de 

notificação 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total % 

Itaboraí 0 0 0 0 1 0 0 1 0,04 

Niterói 320 300 267 302 305 622 534 2650 98,40 

Rio Bonito 0 0 0 0 1 0 0 1 0,04 

Rio de Janeiro 0 0 1 9 15 6 9 40 1,49 

São Gonçalo 0 0 0 0 0 0 1 1 0,04 

Total 320 300 268 311 322 628 544 2693 100,00 
 

                                                          (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

Com relação à unidade de notificação, nesse período, das 2.650 notificações de 

violência  realizadas por Niterói, 2.343 (88,42%) foram provenientes de unidades hospitalares 

com emergência (Tabela 2/ Gráfico1). Esse fato mostra que, em Niterói, dentre os serviços 

de saúde, as emergências constituem a principal fonte de notificação e identificação das 

situações de violência.  

Entretanto, no período de 2014 a 2016, houve um aumento do número de notificações 

advindas de unidades de atenção básica de saúde, o que pode ser resultado do trabalho 

desenvolvido pela COVIG e DESUM.   

Ressalta-se que a ficha de notificação foi reformulada, em 2015, pelo Ministério da 

Saúde, constituindo-se num documento comum aos demais serviços de outros setores 

(educação, Conselho Tutelar, entre outros), visando à formulação de um banco único 

contendo todos os casos de violência atendidos pelos diferentes serviços, resultando em dados 

mais fidedignos e na redução das subnotificações.  
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Nesse sentido, no ano de 2016, toda a Rede Municipal de Educação foi capacitada pela 

COVIG e DESUM para a utilização da ficha de notificação. Entretanto, apenas três casos 

(0,11%) de violência foram informados, o que sugere a necessidade de realização de 

capacitação permanente dos profissionais de toda a rede intersetorial para a notificação da 

violência, incluindo saúde, educação, assistência social e Conselho Tutelar. 

 

 Tabela 2: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada, notificados por Niterói, 

segundo tipo de unidade notificadora, no período de 2010 a 2016. 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

Gráfico 1: Violência interpessoal/autoprovocada, notificados por Niterói, segundo tipo de 

unidade notificadora, no período de 2010 a 2016. 

                                         (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

Convém esclarecer que a notificação permite dar visibilidade ao problema da 

violência; proporcionar informações para a formulação de políticas públicas na modalidade de 

prevenção e intervenção; permitir o conhecimento dos casos e acompanhamento dos mesmos 

pela rede intra e intersetorial; além de contribuir, a partir das informações dos perfis 

epidemiológicos, para a organização dos serviços e rede de atenção e proteção (BRASIL, 

2015a). Portanto, é fundamental o fortalecimento de ações e capacitações para a 

intensificação da notificação e obtenção de informações fidedignas à realidade local.  

Além disso, nesse período, do total de casos registrados, 1.983 (73,6%) eram 

residentes em Niterói (Gráfico 2). Conforme se visualiza no gráfico 2, os 711 (26,4%) 

usuários vítimas de violência residentes em outros municípios foram atendidos por unidades 



58 
 

localizadas em Niterói, como em São Gonçalo (537 casos), Itaboraí (63 casos) e Maricá (57 

casos). Tal informação é fundamental para o conhecimento do total de casos locais e, assim, 

realizar o planejamento de ações e direcionamento da rede de atenção do município. 

 

Gráfico 2: Violência interpessoal/autoprovocada, segundo município de residência, no 

período de 2010 a 2016 

 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

Conforme dados do SINAN, o bairro Fonseca concentra o maior número de residentes 

de Niterói em situação de violência. Essa informação é indispensável para o estabelecimento 

de ações estratégicas de atendimentos/acompanhamentos realizados pela rede de atenção às 

vítimas de violência (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Violência interpessoal/autoprovocada de residentes de Niterói, segundo 

bairro de moradia, no período de 2010 a 2016. 

 
                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

No que se refere à tipologia, a quantidade de casos de violência física aumentou em 

residentes de Niterói no decorrer do período, havendo uma queda no ano de 2016.  

De 2010 a 2016, observa-se um aumento de notificações de violência psicológica, sugerindo 
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uma melhora na capacidade de identificação dessa tipologia por parte dos profissionais de 

saúde. Além disso, a violência autoprovocada também aumentou ao longo do período, 

indicando a necessidade de implantação de novas medidas preventivas ao suicídio (Gráfico 

4).   

De 2010 a 2014, as negligências decresceram, havendo um aumento em 2015 e 2016. 

A violência sexual manteve um padrão estável durante o período de 2010 a 2015, havendo um 

aumento moderado em 2016 (Gráfico 4). Cabe ressaltar que, comumente, as situações de 

violência envolvem mais de um tipo de abuso. Assim, a soma das frequências por tipo de 

abuso é maior que o total de notificações.  

 

Gráfico 4: violência interpessoal/autoprovocada de residentes de Niterói,  segundo 

tipo de violência por ano, no período de 2010 a 2016. 

                    (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

Com relação ao ciclo de vida das pessoas em situação de violência residentes em 

Niterói, os 527 (26,58%) episódios referem-se a crianças (0 a 9 anos); já 38,58% (765 casos) 

do total, aos adolescentes (10 a 19 anos). Percebe-se que, juntos, crianças e adolescentes 

somam 1.292 ocorrências, representando 65,15% dos casos de violência em munícipes no 

período de 2010 a 2016. Tal informação pode significar que esses grupos etários são mais 

notificados pela rede de atenção, ou, de fato, são prioritários por envolverem vítimas mais 

vulneráveis aos episódios de violência em Niterói.  

Ainda cabe ressaltar que antes da incorporação de uma ficha de notificação única do 

SINAN em todo o território nacional e da inserção da violência na Lista de Agravos e 

Doenças de Notificação Compulsória em 2011, através da Portaria nº 104, o VIVA contínuo 
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funcionava a critério dos municípios brasileiros, tendo cada local sua ficha própria de 

notificação (BRASIL, 2014b).  

Em Niterói, desde 2009, já se utilizava uma ficha de notificação de violência própria 

do município, no entanto, apenas crianças e adolescentes eram objetos de notificação. Tal fato 

também pode ser justificado em virtude da maior sensibilização dos profissionais para a 

notificação da violência contra crianças e adolescentes, quando comparada à perpetrada 

contra indivíduos de outros ciclos de vida ou pertencentes a outros grupos considerados 

prioritários para a notificação.  

Um estudo similar, realizado na cidade de Belém (PA), no período de janeiro de 2009 

a dezembro de 2011, que caracterizou a ocorrência de violência a partir das informações do 

SINAN, também constatou, na análise por faixa etária, uma maior incidência dos casos de 

violência nas idades de 1 a 9 anos e de 10 a 19 anos. Os autores apontam a possibilidade de as 

crianças e adolescentes serem mais vulneráveis para a ocorrência da violência (VELOSO et 

al., 2013). 

Pesquisas reforçam que, no que tange aos serviços de saúde, é primordial o 

desenvolvimento de ações de prevenção à violência infantil desde o momento do pré-natal, 

por meio de orientação multiprofissional às gestantes e a seus companheiros sobre 

maternidade/paternidade responsável e sobre planejamento familiar, com o intuito de evitar e 

até mesmo identificar precocemente situações de risco para essa população (PINTO JUNIOR; 

CASSEPP-BORGES; SANTOS, 2015).  

A seguir, apresentar-se-á um conjunto de tabelas que apontam as variáveis 

relacionadas ao fenômeno da violência contra crianças e adolescentes no município, seguida 

de sua análise. Esses dados contribuem para compor o perfil epidemiológico da violência no 

município. 

 

Características das vítimas de violência 

 

Foram notificados, de 2010 a 2016,  527 (26,58%) episódios de violência contra 

crianças residentes no município de Niterói. Destas, 51,99% eram do sexo feminino e 47,44% 

do masculino, havendo, portanto, uma pequena variação do quantitativo entre ambos os sexos. 

Também se observa uma oscilação da frequência a cada ano no decorrer do período (Tabela 

3).  
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Tabela 3: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em crianças residentes 

em Niterói, segundo sexo, no período de 2010 a 2016. 

Sexo 

Ano de Notificação 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Masculino 57 46,72 47 51,65 35 46,67 34 51,52 15 39,47 20 38,46 42 50,60 250 47,44 

Feminino 62 50,82 44 48,35 40 53,33 32 48,48 23 60,53 32 61,54 41 49,40 274 51,99 

Ignorado/ 

em branco 
3 2,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,57 

Total 122 100 91 100 75 100 66 100 38 100 52 100 83 100 527 100 
 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

Em adolescentes, nota-se uma maior proporção no sexo masculino (51,63%). O 

aumento do número de casos em adolescentes no sexo masculino iniciou-se em 2013, 

mantendo-se mais elevada em relação ao sexo feminino até o ano de 2016 (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em adolescentes 

residentes em Niterói, segundo sexo, no período de 2010 a 2016. 

Sexo 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Masculino 25 37,88 30 42,25 26 39,39 50 53,76 55 52,38 114 55,34 95 60,13 395 51,63 

Feminino 41 62,12 41 57,75 40 60,61 43 46,24 50 47,62 91 44,17 63 39,87 369 48,24 

Ignorado/ 

em branco 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,49 0 0,00 1 0,13 

Total 66 100 71 100 66 100 93 100 105 100 206 100 158 100 765 100 
 

                                                          (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

Os resultados acima apresentados diferem de outros estudos realizados, que apontam 

que o maior número de vítimas, tanto em crianças como em adolescentes, pertence ao sexo 

feminino (ASSIS, et al, 2010; ZANATTA et al, 2012). É importante ressaltar que 0,57% 

apresentaram sexo ignorado na ficha de notificação de crianças e 0,13% nas de adolescentes, 

o que revela o mau preenchimento das notificações. 

A Tabela 5 apresenta dados referentes à raça/cor de crianças residentes em Niterói. A 

maioria tem a cor da pele parda (27%) e branca (14,99%). Tais dados vão ao encontro aos de 

uma pesquisa que apresenta o quadro de violência doméstica, sexual e outras perpetradas 

contra crianças (0-9 anos) no Brasil no ano de 2010, baseando-se nas notificações de violência 

doméstica, sexual e outras violências registradas no SINAN (ASSIS et al., 2010).  
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Tabela 5: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em crianças residentes 

em Niterói, segundo raça/cor, no período de 2010 a 2016. 

Raça/ cor 

Ano de Notificação 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Branca 9 7,38 9 9,89 11 14,67 8 12,12 9 23,68 12 23,08 21 25,30 79 14,99 

Preta 7 5,74 11 12,09 13 17,33 13 19,70 4 10,53 2 3,85 16 19,28 66 12,52 

Amarela 0 0,00 0 0,00 1 1,33 0 0,00 0 0,00 1 1,92 0 0,00 2 0,38 

Parda 25 20,49 25 27,47 16 21,33 12 18,18 14 36,84 19 36,54 32 38,55 143 27,13 

Indígena 1 0,82 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,38 

Ign/Branco 80 65,57 46 50,55 34 45,33 32 48,48 11 28,95 18 34,62 14 16,87 235 44,59 

Total 122 100 91 100 75 100 66 100 38 100 52 100 83 100 527 100 

 
                     (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 
 

Já em adolescentes, a Tabela 6 revela a predominância de raça/cor parda (29,93%) e 

preta (26,41%). 

 

Tabela 6: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em adolescentes 

residentes em Niterói, segundo raça/cor, no período de 2010 a 2016. 

Raça/ cor 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Branca 5 7,58 11 15,49 9 13,64 21 22,58 26 24,76 35 16,99 39 24,68 146 19,08 

Preta 11 16,67 11 15,49 17 25,76 30 32,26 25 23,81 62 30,10 46 29,11 202 26,41 

Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,08 0 0,00 0 0,00 2 1,27 3 0,39 

Parda 16 24,24 24 33,80 21 31,82 22 23,66 34 32,38 68 33,01 44 27,85 229 29,93 

Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ign/Branco 34 51,52 25 35,21 19 28,79 19 20,43 20 19,05 41 19,90 27 17,09 185 24,18 

Total 66 100 71 100 66 100 93 100 105 100 206 100 158 100 765 100 
 

                                                          (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

Além disso, também foi possível constatar que, em cerca da metade das notificações 

de violência contra crianças, esse importante campo não foi preenchido adequadamente 

(Tabela 5), enquanto que nas de adolescentes, cerca de 24,18% apresentava-se ignorado ou 

em branco (Tabela 6), o que compromete a análise da variável. 

A avaliação da escolaridade revela que, em crianças, 83,11% das notificações constam 

como “não se aplica”, seguido de “ignorado” ou “em branco” (9,30%) (Tabela 7). Cabe 

lembrar que a escolaridade é considerada como “não se aplica” até os cinco anos de idade, ou 

seja, grande parte dessas crianças, devido à idade, ainda não havia iniciado a vida escolar. 
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Tabela 7: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em crianças residentes 

em Niterói, segundo escolaridade, no período de 2010 a 2016. 

Escolaridade 

Ano de Notificação 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Analfabeto 0 0,00 0 0,00 1 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20 2 0,38 

1ª a 4ª série 
incompleta do 
EF 

5 4,10 4 4,40 2 2,67 5 7,58 3 7,89 3 5,77 9 10,84 31 5,88 

4ª série 
completa do EF 

0 0,00 1 1,10 0 0,00 1 1,52 1 2,63 0 0,00 2 2,41 5 0,95 

5ª a 8ª série 
incompleta do 
EF 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00 1 1,92 0 0,00 2 0,38 

Ign/Branco 18 14,75 2 2,20 8 10,67 6 9,09 4 10,53 6 11,54 5 6,02 49 9,30 

Não se aplica 99 81,15 84 92,31 64 85,33 53 80,30 30 78,95 42 80,77 66 79,52 438 83,11 

Total 122 100 91 100 75 100 66 100 38 100 52 100 83 100 527 100 
 

               (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 
 

 

Entre os adolescentes, mais da metade das notificações apresentaram no 

preenchimento quanto à escolaridade a denominação “ignorado ou em branco”, seguido de 

21,31% com escolaridade de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental (Tabela 8). O grande 

número de preenchimentos inadequados também inviabiliza a análise dessa variável, 

impossibilitando o exato conhecimento do grau de escolaridade das vítimas. Em outros 

estudos, essa variável também apresentou grande índice da designação “ignorado/em branco”, 

como o realizado na cidade de Casimiro de Abreu, localizada no interior do estado do Rio de 

Janeiro, que caracterizou o perfil da violência contra a mulher, indicando que, em relação à 

escolaridade, 81,67% das fichas de notificação apresentaram no preenchimento o termo 

“ignorado ou em branco” (OLIVEIRA, 2013). 

 

Tabela 8: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em adolescentes 

residentes em Niterói, segundo escolaridade, no período de 2010 a 2016. 

Escolaridade 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Analfabeto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,49 1 0,49 2 0,26 

1ª a 4ª série 
incompleta do EF 

4 6,06 6 8,45 5 7,58 8 8,60 5 4,76 9 4,37 15 4,37 52 6,80 

4ª série completa do 
EF 

0 0,00 3 4,23 2 3,03 2 2,15 2 1,90 2 0,97 7 0,97 18 2,35 

5ª a 8ª série 
incompleta do EF 

4 6,06 14 19,72 14 21,21 18 19,35 23 21,90 45 21,84 45 21,84 163 21,31 

Ensino fundamental 
completo 

2 3,03 0 0,00 0 0,00 4 4,30 5 4,76 4 1,94 1 1,94 16 2,09 

Ensino médio 
incompleto 

4 6,06 2 2,82 6 9,09 6 6,45 7 6,67 18 8,74 25 8,74 68 8,89 

Ensino médio 
completo 

1 1,52 2 2,82 0 0,00 2 2,15 1 0,95 2 0,97 2 0,97 10 1,31 

Educação superior 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,95 0 0,00 0 0,00 1 0,13 
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incompleta 

Educação superior 
completa 

0 0,00 1 1,41 0 0,00 0 0,00 1 0,95 0 0,00 0 0,00 2 0,26 

Ign/Branco 51 77,27 43 60,56 39 59,09 53 56,99 60 57,14 125 60,68 62 60,68 433 56,60 

Total 66 100 71 100 66 100 93 100 105 100 206 100 158 100 765 100 
 

                    (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

Características da violência  

 

No que se refere à tipologia da violência na criança (Tabela 9), predominam os casos 

relativos à negligência (54,38%), à violência física (17,53%) e à sexual (16,56%). Tais 

resultados corroboram os dados de outras pesquisas nacionais nessa área, como a realizada no 

município de Volta Redonda, localizado no sul do estado do Rio Janeiro (GARBIN et al., 

2011; ALMEIDA; MIRANDA; LOURENÇO, 2013; MARTINS et al. 2013; PINTO 

JUNIOR; CASSEPP-BORGES; SANTOS, 2015). Porém, ao se comparar a tipologia da 

violência e o sexo da vítima (Tabela 10), observa-se a predominância da negligência (61,75) 

e violência física (18,60) em crianças do sexo masculino, enquanto que no sexo feminino 

destacam-se a negligência (47,56) e a violência sexual (24,09).  

 

Tabela 9: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em crianças residentes 

em Niterói, segundo tipo de violência, no período de 2010 a 2016. 

Tipo de 

violência 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Violência 

física 
                                

Sim 10 7,94 10 9,80 17 17,89 17 20,48 12 24,49 12 24,00 30 27,03 108 17,53 

Ign/Branco 4 14,29 8 19,05 0 0,00 5 13,16 7 13,21 4 11,43 4 8,70 32 13,06 

 

Violência 

psicológica 

                                

Sim 4 3,17 6 5,88 9 9,47 5 6,02 6 12,24 6 12,00 19 17,12 55 8,93 

Ign/Branco 5 17,86 7 16,67 0 0,00 4 10,53 8 15,09 5 14,29 6 13,04 35 14,29 

 

Tortura 
                                

Sim 0 0,00 0 0,00 2 2,11 1 1,20 2 4,08 0 0,00 2 1,80 7 1,14 

Ign/Branco 3 10,71 7 16,67 2 66,67 7 18,42 7 13,21 7 20,00 6 13,04 39 15,92 

 

Violência 

sexual 

                                

Sim 20 15,87 8 7,84 17 17,89 15 18,07 13 26,53 10 20,00 19 17,12 102 16,56 

Ign/Branco 3 10,71 3 7,14 1 33,33 5 13,16 5 9,43 3 8,57 5 10,87 25 10,20 

 

Tráfico de 

seres humanos 

                                

Sim 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ign/Branco 2 7,14 3 7,14 0 0,00 3 7,89 5 9,43 3 8,57 5 10,87 21 8,57 
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Violência 

Financeira 

                                

Sim 0 0,00 0 0,00 2 2,11 1 1,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,49 

Ign/Branco 3 10,71 4 9,52 0 0,00 3 7,89 5 9,43 3 8,57 5 10,87 23 9,39 

 

Negligência 
                                

Sim 92 73,02 76 74,51 46 48,42 42 50,60 16 32,65 22 44,00 41 36,94 335 54,38 

Ign/Branco 2 7,14 2 4,76 0 0,00 3 7,89 5 9,43 4 11,43 4 8,70 20 8,16 

 

Trabalho 

Infantil 

                                

Sim 0 0,00 2 1,96 2 2,11 1 1,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,81 

Ign/Branco 3 10,71 4 9,52 0 0,00 4 10,53 5 9,43 3 8,57 6 13,04 25 10,20 

 

Intervenção 

legal 

                                

Sim 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 

Ign/Branco 3 10,71 4 9,52 0 0,00 4 10,53 6 11,32 3 8,57 5 10,87 25 10,20 
 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

Tabela 10: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em crianças residentes 

em Niterói, segundo sexo e tipo de violência, no período de 2010 a 2016. 

Tipo de violência 
Ignorado Masculino Feminino Total 

N % N % N % N % 

Violência física 0 0 53 18,60 55 16,77 108 17,53 

Violência psicológica 0 0 25 8,77 30 9,15 55 8,93 

Tortura 0 0 4 1,40 3 0,91 7 1,14 

Violência sexual 0 0 23 8,07 79 24,09 102 16,56 

Tráfico de seres 
humanos 

0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Violência Financeira 0 0 1 0,35 2 0,61 3 0,49 

Negligência 3 100 176 61,75 156 47,56 335 54,38 

Trabalho Infantil 0 0 3 1,05 2 0,61 5 0,81 

Intervenção legal 0 0 0 0,00 1 0,30 1 0,16 
 

                                                          (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

Segundo o MS, a negligência e o abandono são as omissões dos pais ou de outros 

responsáveis (inclusive institucionais) pela criança e pelo adolescente, quando deixam de 

prover as necessidades básicas para seu desenvolvimento físico, emocional e social. Essa 

tipologia significa a omissão de cuidados básicos como a privação de medicamentos; a falta 

de atendimento aos cuidados necessários com a saúde; o descuido com a higiene; a ausência 

de proteção contra as inclemências do meio como o frio e o calor; o não provimento de 

estímulos e de condições para a frequência à escola (BRASIL, 2002).  



66 
 

Cabe ressaltar que a negligência pode ter sua raiz na situação de miséria e de extrema 

pobreza em que muitas famílias vivem no Brasil, grande parte delas chefiada por mulheres 

que assumem sozinhas a criação dos filhos e que, por isso mesmo, precisam trabalhar em 

tempo integral para garantir a sua subsistência. Assim a identificação da negligência pode 

significar um ato de difícil discernimento (BRASIL, 2002).  

No que diz respeito à violência física, fortemente presente nessa faixa etária, pode-se 

correlacionar à ideia do emprego da força física e uso de punição corporal de forma 

exacerbada para a educação infantil, o que é extremante frequente no contexto brasileiro. 

Cabe esclarecer que a violência física resulta de atos violentos com uso da força de forma 

intencional, não acidental, praticada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas da 

criança ou do adolescente, com o objetivo de ferir, lesar ou destruir a vítima, deixando ou não 

marcas evidentes em seu corpo. Um dos exemplos de maus-tratos físicos frequentemente 

identificados na literatura médica é a síndrome da criança espancada, ato que surge com certa 

regularidade para atendimento dos serviços de saúde e se refere a sofrimentos infligidos a 

crianças, geralmente como forma de castigo e de educação (BRASIL, 2002; PINTO JUNIOR; 

CASSEPP-BORGES; SANTOS, 2015). 

Diante dessa realidade, autores reforçam a necessidade de assistência às famílias em 

situação de risco e desenvolvimento de estratégias de prevenção à violência física infantil, 

buscando sempre discutir com as comunidades e com os diferentes grupos sociais outros 

modelos de educação infantil, além do esclarecimento quanto às normas, atualmente vigentes 

no país, que estabelecem punições para tais atos (PINTO JUNIOR; CASSEPP-BORGES; 

SANTOS, 2015). 

 Com relação à violência sexual contra crianças, mesmo com o aumento do número de 

casos notificados, ainda há subnotificações, o que contribui para o desconhecimento de sua 

real incidência e mecanismos. Tal fato é consequência de questões culturais de naturalização 

da violência e de dificuldades por parte dos profissionais da rede para a detecção da 

ocorrência da violência sexual.  Dessa forma, é preciso que os componentes da rede 

intersetorial (conselhos tutelares, poder judiciário, instituições de saúde, escolas, organizações 

governamentais e não governamentais, entre outros) detectem precocemente os abusos 

sexuais com o intuito de ofertar a assistência e acompanhamento adequados (MARTINS; 

JORGE, 2010). Nesse sentido, diante da complexidade da violência sexual infantil, 

demandam-se investimentos em estruturação dos equipamentos da rede de atenção e em 

promoção de capacitação dos profissionais que lidam, direta ou indiretamente, com crianças e 

adolescentes.  
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Ao se analisar o tipo de violência segundo o sexo da vítima, constatou-se que nos 

meninos há predomínio da negligência (61,75%) e da violência física (18,60%); nas meninas, 

a negligência (47,56%) e a violência sexual (24,09%).  

Outro estudo descritivo da série histórica de registros de violência praticada contra 

crianças na faixa etária de 0 a 11 anos, residentes no Estado da Bahia, ocorridos entre 2008 e 

2014, a partir dos dados do SINAN, constatou que a maioria dos episódios de violência em 

ambos dos sexos não foi a negligência e sim a violência física perpetrada contra as crianças 

do sexo masculino (1.016/65,1%), enquanto que as crianças do sexo feminino foram as 

vítimas mais frequentes de violência sexual (1.007/52,3%). Dessa forma, o estudo mostrou 

que o risco de os meninos sofrerem violência física é 1,3 vezes maior do que as meninas, 

enquanto que as meninas correm 2,3 vezes mais risco de serem vítimas da violência sexual, 

quando comparadas aos meninos (BARRETO, 2015).  

Em adolescentes, chama a atenção os 439 episódios (42,05%) de violência física e os 

276 episódios (26,44%) de negligência nesse grupo etário residente no município (Tabela 

11). Quando se compara o sexo da vítima e o tipo de violência sofrida (Tabela 12), também 

há a predominância da violência física (49,71%) e negligência (31,77%) em adolescentes do 

sexo masculino e em adolescentes do sexo feminino, violência física (34,65%) e negligência 

(21,28%). 

 

Tabela 11: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em adolescentes 

residentes em Niterói, segundo tipo de violência, no período de 2010 a 2016. 

Tipo de 

violência 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Violência física                                 

Sim 21 25,30 34 35,42 39 39,00 62 45,26 66 50,38 126 49,41 91 37,60 439 42,05 

Ign/Branco 3 21,43 6 8,96 2 10,00 3 2,83 13 8,84 6 5,08 2 11,76 35 7,16 
 

Violência 

psicológica 
                                

Sim 9 10,84 14 14,58 21 21,00 18 13,14 24 18,32 39 15,29 41 16,94 166 15,90 

Ign/Branco 3 21,43 8 11,94 2 10,00 12 11,32 20 13,61 14 11,86 3 17,65 62 12,68 

 

Tortura 
                                

Sim 0 0,00 0 0,00 3 3,00 11 8,03 4 3,05 7 2,75 9 3,72 34 3,26 

Ign/Branco 1 7,14 7 10,45 3 15,00 13 12,26 22 14,97 16 13,56 4 23,53 66 13,50 
 

Violência sexual                                 

Sim 15 18,07 15 15,63 16 16,00 15 10,95 12 9,16 14 5,49 23 9,50 110 10,54 

Ign/Branco 1 7,14 7 10,45 1 5,00 14 13,21 20 13,61 13 11,02 1 5,88 57 11,66 

 

Tráfico de seres 

humanos 
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Sim 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,39 0 0,00 1 0,10 

Ign/Branco 1 7,14 8 11,94 1 5,00 11 10,38 16 10,88 13 11,02 2 11,76 52 10,63 
 

Violência 

Financeira 
                                

Sim 1 1,20 0 0,00 1 1,00 2 1,46 0 0,00 1 0,39 0 0,00 5 0,48 

Ign/Branco 1 7,14 8 11,94 1 5,00 13 12,26 15 10,20 15 12,71 2 11,76 55 11,25 

 

Negligência 
                                

Sim 36 43,37 32 33,33 19 19,00 29 21,17 24 18,32 63 24,71 73 30,17 276 26,44 

Ign/Branco 1 7,14 4 5,97 2 10,00 12 11,32 12 8,16 13 11,02 1 5,88 45 9,20 
 

Trabalho 

Infantil 
                                

Sim 1 1,20 1 1,04 1 1,00 0 0,00 0 0,00 2 0,78 2 0,83 7 0,67 

Ign/Branco 2 14,29 10 14,93 4 20,00 14 13,21 14 9,52 13 11,02 1 5,88 58 11,86 
 

Intervenção 

legal 
                                

Sim 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,76 2 0,78 3 1,24 6 0,57 

Ign/Branco 1 7,14 9 13,43 4 20,00 14 13,21 15 10,20 15 12,71 1 5,88 59 12,07 

                                         (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

Tabela 12: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em adolescentes 

residentes em Niterói, segundo sexo e tipo de violência, no período de 2010 a 2016. 

Tipo de violência 
Ignorado Masculino Feminino Total 

N % N % N % N % 

Violência física 0 0 255 49,71 184 34,65 439 42,05 

Violência 
psicológica 

0 0 54 10,53 112 21,09 166 15,90 

Tortura 0 0 16 3,12 18 3,39 34 3,26 

Violência sexual 0 0 12 2,34 98 18,46 110 10,54 

Tráfico de seres 
humanos 

0 0 1 0,19 0 0,00 1 0,10 

Violência 
Financeira 

0 0 2 0,39 3 0,56 5 0,48 

Negligência 0 0 163 31,77 113 21,28 276 26,44 

Trabalho Infantil 0 0 5 0,97 2 0,38 7 0,67 

Intervenção legal 0 0 5 0,97 1 0,19 6 0,57 

Total 0 0 513 100 531 100 1044 100 
 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

Em outro estudo, o abuso físico também foi mais frequente nos adolescentes, assim 

como em Niterói, onde se detectou o predomínio no sexo masculino (OLIVEIRA, et al., 

2011). Pesquisadores revelam que os episódios de violência física em adolescentes são mais 

frequentes, atingem indiferentemente meninos e meninas e tendem a ser recorrentes e mais 

graves, o que provoca sérias consequências físicas (OLIVEIRA, et al., 2011). Cabe ressaltar 
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que a transformação das configurações familiares e das relações afetivas na sociedade atual, 

marcada pela deterioração das redes de solidariedade e fragmentação social, potencializam o 

uso da punição corporal de crianças e de adolescentes (PINTO JUNIOR; CASSEPP-

BORGES; SANTOS, 2015). 

Outro importante aspecto que cabe mencionar é o aumento da violência urbana, 

caracterizada principalmente pela violência física, que tem afetado com frequência crianças e 

adolescentes no país em virtude da alta vulnerabilidade desses grupos. No Brasil, o perfil das 

vítimas por homicídio é, predominantemente, jovem, do sexo masculino, da raça negra ou 

parda (PHABO; MOURA, 2005). Desse modo, destaca-se que outras variáveis que serão 

arroladas e os demais resultados desta pesquisa reforçam a possibilidade do aumento da 

violência urbana na cidade de Niterói e seus reflexos sobre as crianças, e, principalmente, os 

adolescentes. 

Conforme se visualiza na Tabela 13, configurando-se como violência doméstica, a 

residência é o principal local de ocorrência dos episódios contra crianças (48,96%), seguido 

de outros locais (27,51%), como veículos, praia, entre outros. 

 

Tabela 13: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em crianças residentes em 

Niterói, segundo local de ocorrência, no período de 2010 a 2016. 

Local de 
ocorrência 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Residência 50 40,98 41 45,05 35 46,67 33 50,00 21 55,26 32 61,54 46 55,42 258 48,96 

Habitação 
Coletiva 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 

Escola 1 0,82 0 0,00 4 5,33 2 3,03 1 2,63 1 1,92 4 4,82 13 2,47 

Local de pratica 
esportiva 

0 0,00 1 1,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 

Bar ou Similar 0 0,00 1 1,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,92 0 0,00 2 0,38 

Via pública 1 0,82 5 5,49 2 2,67 5 7,58 3 7,89 5 9,62 9 10,84 30 5,69 

Comércio/Serviços 0 0,00 2 2,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,38 

Indústria 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,92 0 0,00 1 0,19 

Outros 40 32,79 30 32,97 28 37,33 21 31,82 6 15,79 4 7,69 16 19,28 145 27,51 

Ign/Branco 30 24,59 11 12,09 6 8,00 4 6,06 7 18,42 8 15,38 8 9,64 74 14,04 

Total 122 100 91 100 75 100 66 100 38 100 52 100 83 100 527 100 

 
                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

 Outro estudo que realizou o perfil epidemiológico da violência contra crianças no 

Brasil, a partir de dados do SINAN, também constata a residência como o local em que mais 

ocorrem maus-tratos em pessoas de 0 a 9 anos (ASSIS et al, 2010).  
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No Brasil, autores revelam ocorrência de óbitos de crianças em decorrência de 

violência praticada no interior do domicílio, sendo perpetrada principalmente por pais 

biológicos ou por outros adultos responsáveis por elas (ALMEIDA; MIRANDA; 

LOURENÇO, 2013; BEZERRA; MONTEIRO, 2013). Quando perpetrada pelos membros da 

própria família, a criança acaba sofrendo maus-tratos e abusos durante toda infância, 

acarretando na tomada de comportamentos violentos como modelos de ser e viver, além da 

naturalização da violência. Logo, poderá se tornar um adolescente e/ou adulto que irá fazer 

uso da violência em seus próprios relacionamentos, reproduzindo-a, o que origina a chamada 

violência intergeracional, ou ciclo da violência (BEZERRA; MONTEIRO, 2013).   

Considerando o local de ocorrência da violência em adolescentes (Tabela 14), os 306 

casos (40%) ocorreram em via pública e 198 casos (25,23%) na residência, o que reforça a 

hipótese de aumento do envolvimento desse grupo com a violência urbana, que ocorre 

geralmente fora do ambiente domiciliar. Em média, os adolescentes, principalmente os do 

sexo masculino, estão mais expostos do que as crianças à violência urbana, sendo eles 

testemunhas, vítimas ou até mesmo perpetradores (PHABO; MOURA, 2005). 

 

Tabela 14: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em adolescentes 

residentes em Niterói, segundo local de ocorrência, no período de 2010 a 2016. 
Local de 

ocorrência 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Residência 20 30,30 23 32,39 19 28,79 19 20,43 28 26,67 48 23,30 36 22,78 193 25,23 

Habitação 
Coletiva 

0 0,00 1 1,41 0 0,00 1 1,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,26 

Escola 0 0,00 1 1,41 3 4,55 0 0,00 1 0,95 4 1,94 2 1,27 11 1,44 

Local de pratica 
esportiva 

0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00 4 3,81 5 2,43 1 0,63 11 1,44 

Bar ou Similar 0 0,00 2 2,82 2 3,03 4 4,30 1 0,95 1 0,49 7 4,43 17 2,22 

Via pública 12 18,18 17 23,94 25 37,88 46 49,46 42 40,00 85 41,26 79 50,00 306 40,00 

Comércio/Serviços 0 0,00 1 1,41 0 0,00 1 1,08 2 1,90 4 1,94 0 0,00 8 1,05 

Indústria 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Outros 10 15,15 13 18,31 7 10,61 11 11,83 6 5,71 20 9,71 11 6,96 78 10,20 

Ign/Branco 24 36,36 13 18,31 9 13,64 11 11,83 21 20,00 39 18,93 22 13,92 139 18,17 

Total 66 100 71 100 66 100 93 100 105 100 206 100 158 100 765 100 

 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

Características do autor da violência  

 

Com referência aos autores das agressões, as mães (50,16%) e os pais (24,35%) foram 

os principais responsáveis pela violência contra crianças (Tabela 15), predominando-se 
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autores do sexo feminino (40,04%) (Tabela 16). Tais resultados vão ao encontro das demais 

variáveis apresentadas, que apontam a predominância de negligências e abusos físicos 

perpetrados majoritariamente nas residências.  

 

Tabela 15: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em crianças residentes em 

Niterói, segundo autor da agressão, no período de 2010 a 2016. 

Variáveis 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Autor da agressão N % N % N % N % N % N % N % N % 

Pai                                 

sim  30 21,43 21 20,79 19 22,09 14 18,92 9 19,57 20 20,00 37 33,94 150 24,35 

Sem informação 60 30,46 33 18,23 18 20,93 24 17,27 4 6,35 7 5,34 5 5,00 151 16,80 

Mãe                                 

sim  86 61,43 62 61,39 43 50,00 32 43,24 17 36,96 24 40,00 45 41,28 309 50,16 

Sem informação 12 6,09 14 7,73 6 6,98 11 7,91 4 6,35 7 5,34 6 6,00 60 6,67 

Padrasto                                 

sim  4 2,86 2 1,98 5 5,81 4 5,41 1 2,17 1 1,67 4 3,67 21 3,41 

Sem informação 37 18,78 13 7,18 5 5,81 9 6,47 4 6,35 8 6,11 8 8,00 84 9,34 

 
Madrasta 

                                

sim  1 0,71 1 0,99 0 0,00 2 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,65 

Sem informação 12 6,09 13 7,18 6 6,98 8 5,76 4 6,35 8 6,11 8 8,00 59 6,56 

Cônjuge                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem informação 5 2,54 7 3,87 4 4,65 6 4,32 3 4,76 7 5,34 5 5,00 37 4,12 

Ex-Cônjuge                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem informação 4 2,03 7 3,87 3 3,49 7 5,04 4 6,35 7 5,34 4 4,00 36 4,00 

Namorado                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem informação 5 2,54 6 3,31 3 3,49 6 4,32 3 2,16 7 5,34 4 4,00 34 3,78 

Ex-Namorado                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem informação 4 2,03 6 3,31 3 3,49 6 4,32 3 4,76 7 5,34 4 4,00 33 3,67 

Filho                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem informação 4 2,03 6 3,31 4 4,65 6 4,32 3 4,76 6 4,58 4 4,00 33 3,67 

Irmão (A)                                 

sim  0 0,00 2 1,98 0 0,00 3 4,05 3 6,52 4 6,67 5 4,59 17 2,76 

Sem informação 7 3,55 12 6,63 3 3,49 6 4,32 4 6,35 8 6,11 6 6,00 46 5,12 

Amigo/Conhecido                                 

sim  8 5,71 2 1,98 2 2,33 6 8,11 3 6,52 1 1,67 2 1,83 24 3,90 

Sem informação 8 4,06 10 5,52 5 5,81 6 4,32 4 6,35 9 6,87 8 8,00 50 5,56 

Desconhecido                                 

sim  0 0,00 2 1,98 0 0,00 0 0,00 3 6,52 3 5,00 3 2,75 11 1,79 

Sem informação 7 3,55 10 5,52 5 5,81 6 4,32 4 6,35 9 6,87 7 7,00 48 5,34 

Cuidador                                 
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sim  1 0,71 1 0,99 1 1,16 1 1,35 1 2,17 1 1,67 0 0,00 6 0,97 

Sem informação 7 3,55 9 4,97 4 4,65 6 4,32 4 6,35 8 6,11 7 7,00 45 5,01 

Chefe                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem informação 4 2,03 6 3,31 3 3,49 6 4,32 3 4,76 6 4,58 4 4,00 32 3,56 

Pessoa Com 
Relação 
Institucional 

                                

sim  0 0,00 1 0,99 2 2,33 1 1,35 1 2,17 1 1,67 1 0,92 7 1,14 

Sem informação 5 2,54 6 3,31 4 4,65 7 5,04 4 6,35 7 5,34 6 6,00 39 4,34 

Policial/ Ag. Da Lei                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem informação 5 2,54 6 3,31 3 3,49 6 4,32 3 4,76 7 5,34 5 5,00 35 3,89 

Própria Pessoa                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,83 2 0,32 

Sem informação 4 2,03 9 4,97 3 3,49 7 5,04 2 3,17 6 4,58 4 4,00 35 3,89 

Outros Vínculos                                 

sim  10 7,14 7 6,93 14 16,28 11 14,86 8 17,39 5 8,33 10 9,17 65 10,55 

Sem informação 7 3,55 10 5,52 4 4,65 6 4,32 3 4,76 7 5,34 5 5,00 42 4,67 
 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 
 

Tabela 16: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em crianças residentes em 

Niterói, segundo sexo do autor da agressão, no período de 2010 a 2016. 

Sexo do 

autor 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Masculino 22 18,03 8 8,79 23 30,67 19 28,79 16 42,11 17 32,69 30 36,14 135 25,62 

Feminino 60 49,18 43 47,25 31 41,33 29 43,94 11 28,95 13 25,00 24 28,92 211 40,04 

Ambos sexos 23 18,85 19 20,88 10 13,33 9 13,64 4 10,53 10 19,23 26 31,33 101 19,17 

Em Branco 3 2,46 4 4,40 0 0,00 0 0,00 1 2,63 0 0,00 0 0,00 8 1,52 

Ignorado 14 11,48 17 18,68 11 14,67 9 13,64 6 15,79 12 23,08 3 3,61 72 13,66 

Total 122 100 91 100 75 100 66 100 38 100 52 100 83 100 527 100,00 
 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

O estudo revelou que o panorama da violência infantil no país a partir de dados do 

SINAN também constatou que os prováveis autores da agressão em crianças de 0 a 9 anos são 

mães e pais. Convém lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 

8.069/90, em seu artigo 4º, estabelece que: 

 

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, 2017a). 
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No entanto, o Ministério da Saúde (MS) reforça que o ambiente familiar, ao mesmo 

tempo em que protege, é também o que pode vir a expor crianças e adolescentes à violência. 

Em muitas famílias, a violência é uma forma de comunicação ou padrão de convivência, 

sendo extremamente prejudicial ao crescimento e desenvolvimento da criança e do 

adolescente (BRASIL, 2010a). 

Já em adolescentes, no que concerne à autoria, as mães (27,49%), os desconhecidos 

(17,09%) e os pais (16,75%) são os principais perpetradores das violências (Tabela 15). O 

somatório de “desconhecidos”, “pais” e demais autores configura a predominância de 

agressores do sexo masculino (40,52%) (Tabela 16). 

 

Tabela 17: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em adolescentes residentes 

em Niterói, segundo sexo do autor da agressão, no período de 2010 a 2016. 

Sexo do 

autor 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Masculino 23 34,85 33 46,48 32 48,48 45 48,39 53 50,48 72 34,95 52 32,91 310 40,52 

Feminino 24 36,36 14 19,72 11 16,67 9 9,68 9 8,57 39 18,93 27 17,09 133 17,39 

Ambos sexos 9 13,64 6 8,45 8 12,12 9 9,68 5 4,76 23 11,17 48 30,38 108 14,12 

Em Branco 0 0,00 2 2,82 0 0,00 0 0,00 1 0,95 0 0,00 0 0,00 3 0,39 

Ignorado 10 15,15 16 22,54 15 22,73 30 32,26 37 35,24 72 34,95 31 19,62 211 27,58 

Total 66 100 71 100 66 100 93 100 105 100 206 100 158 100 765 100 

 
                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

 Tabela 18: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em adolescentes residentes 

em Niterói, segundo autor da agressão, no período de 2010 a 2016. 

Autor da agressão 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Pai                                 

sim  8 12,50 12 17,14 8 11,43 8 9,41 14 15,22 31 14,90 54 25,12 135 16,79 

Sem informação 21 17,95 20 9,57 8 11,27 25 6,53 26 4,95 42 5,48 17 5,30 159 6,63 

Mãe                                 

sim  29 45,31 20 28,57 14 20,00 17 20,00 16 17,39 57 27,40 68 31,63 221 27,49 

Sem informação 9 7,69 15 7,18 6 8,45 22 5,74 26 4,95 43 5,61 17 5,30 138 5,75 

Padrasto                                 

sim  1 1,56 2 2,86 3 4,29 2 2,35 4 4,35 5 2,40 7 3,26 24 2,99 

Sem informação 13 11,11 15 7,18 6 8,45 23 6,01 30 5,71 42 5,48 18 5,61 147 6,13 

Madrasta                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,26 0 0,00 0 0,00 3 0,37 

Sem informação 6 5,13 15 7,18 4 5,63 22 5,74 30 5,71 42 5,48 18 5,61 137 5,71 

Cônjuge                                 

sim  1 1,56 0 0,00 2 2,86 2 2,35 3 3,26 2 0,96 3 1,40 13 1,62 

Sem informação 4 3,42 10 4,78 3 4,23 21 5,48 30 5,71 42 5,48 18 5,61 128 5,34 

Ex-Cônjuge                                 
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sim  1 1,56 0 0,00 1 1,43 0 0,00 2 2,17 1 0,48 1 0,47 6 0,75 

Sem informação 4 3,42 10 4,78 3 4,23 21 5,48 31 5,90 42 5,48 18 5,61 129 5,38 

Namorado                                 

sim  2 3,13 2 2,86 1 1,43 2 2,35 5 5,43 8 3,85 3 1,40 23 2,86 

Sem informação 5 4,27 10 4,78 3 4,23 21 5,48 31 5,90 43 5,61 18 5,61 131 5,46 

Ex-Namorado                                 

sim  0 0,00 0 0,00 3 4,29 1 1,18 3 3,26 2 0,96 3 1,40 12 1,49 

Sem informação 5 4,27 10 4,78 3 4,23 21 5,48 31 5,90 43 5,61 18 5,61 131 5,46 

Filho                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem informação 4 3,42 10 4,78 3 4,23 21 5,48 32 6,10 43 5,61 18 5,61 131 5,46 

Irmão (A)                                 

sim  0 0,00 2 2,86 0 0,00 2 2,35 2 2,17 6 2,88 2 0,93 14 1,74 

Sem informação 5 4,27 11 5,26 3 4,23 21 5,48 30 5,71 43 5,61 18 5,61 131 5,46 

Amigo/Conhecido                                 

sim  8 12,50 7 10,00 10 14,29 15 17,65 6 6,52 11 5,29 11 5,12 68 8,46 

Sem informação 7 5,98 12 5,74 4 5,63 19 4,96 31 5,90 44 5,74 19 5,92 136 5,67 

Desconhecido                                 

sim  7 10,94 10 14,29 15 21,43 20 23,53 17 18,48 39 18,75 29 13,49 137 17,04 

Sem informação 6 5,13 12 5,74 3 4,23 20 5,22 27 5,14 41 5,35 19 5,92 128 5,34 

Cuidador                                 

sim  0 0,00 1 1,43 0 0,00 0 0,00 1 1,09 0 0,00 0 0,00 2 0,25 

Sem informação 4 3,42 10 4,78 3 4,23 21 5,48 29 5,52 43 5,61 18 5,61 128 5,34 

Chefe                                 

sim  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,47 1 0,12 

Sem informação 4 3,42 10 4,78 3 4,23 21 5,48 29 5,52 43 5,61 18 5,61 128 5,34 

Pessoa Com 

Relação 

Institucional   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

sim  0 0,00 0 0,00 1 1,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,93 3 0,37 

Sem informação 5 4,27 10 4,78 4 5,63 21 5,48 29 5,52 43 5,61 18 5,61 130 5,42 

Policial/ Ag. Da Lei                                 

sim  0 0,00 1 1,43 0 0,00 1 1,18 5 5,43 7 3,37 9 4,19 23 2,86 

Sem informação 5 4,27 11 5,26 4 5,63 23 6,01 29 5,52 45 5,87 17 5,30 134 5,59 

Própria Pessoa                                 

sim  3 4,69 5 7,14 7 10,00 8 9,41 7 7,61 18 8,65 8 3,72 56 6,97 

Sem informação 4 3,42 10 4,78 3 4,23 20 5,22 27 5,14 42 5,48 16 4,98 122 5,09 

Outros Vínculos                                 

sim  4 6,25 8 11,43 5 7,14 7 8,24 4 4,35 21 10,10 14 6,51 63 7,84 

Sem informação 6 5,13 14 6,70 5 7,04 20 5,22 27 5,14 41 5,35 18 5,61 131 5,46 
 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

É possível observar, portanto, que essas informações mais uma vez reforçam a 

probabilidade de reflexos da violência urbana sobre esse grupo etário, visto que resulta de 
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conflitos entre indivíduos que não possuem laços de intimidade, ou seja, são classificados 

como agressores desconhecidos (PHABO; MOURA, 2005). 

Além disso, destaca-se a predominância da “mãe” como a principal agressora em 

ambos dos grupos, entretanto, deve-se ter cautela para não culpabilizar as mães. Urge 

esclarecer que, historicamente, a sociedade atribui o cuidado dos filhos unicamente à mulher, 

mesmo quando ela não apenas assume as tarefas domésticas, mas também trabalha em espaço 

público para prover o sustento da família. Autores afirmam, ao analisar esse fenômeno, que 

essa situação pode explicar o fato de a mãe ser a principal agressora quando se trata de 

violência física e negligência contra crianças e adolescentes (APOSTÓLICO et al., 2012).  

Ainda, somadas às situações supracitadas, convém lembrar a possibilidade da 

violência intergeracional, tendo em vista que a mulher também reproduz comportamentos 

vivenciados, sendo a violência a medida de que ela se vale para educar e impor limites aos 

filhos, o que reproduz, consequentemente, as relações de dominação determinada pela 

desigualdade de poder geracional (APOSTÓLICO et al., 2012). 

 

Encaminhamentos dos casos de violência notificados  

 

Quanto aos encaminhamentos, pôde-se observar a impossibilidade de avaliação dessa 

variável, tanto no que se refere aos maus-tratos das crianças quanto dos adolescentes (Tabelas 

19 e 20), visto que esse campo da ficha de notificação foi modificado no ano de 2015, e o 

Ministério da Saúde ainda não atualizou o programa utilizado para a análise dessa variável. 

 

Tabela 19: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em crianças residentes 

em Niterói, segundo encaminhamentos, no período de 2010 a 2016. 

Encaminhamentos 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Rede da Saúde                                  

Sim 31 25,41 37 40,66 36 48,00 27 40,91 15 39,47 0 0,00 0 0 146 28,52 
Não  61 50,00 30 32,97 16 21,33 15 22,73 3 7,89 0 0,00 0 0 125 5,44 
Ign/Em branco 30 24,59 24 26,37 23 30,67 24 36,36 20 52,63 52 100 83 100 256 13,24 
 

Rede de Assistência 

social 

                                

Sim 2 1,64 2 2,20 6 8,00 3 4,55 0 0,00 0 0 0 0 13 2,54 
Não 116 95,08 80 87,91 47 62,67 41 62,12 21 55,26 0 0 0 0 305 13,27 
Ign/Branco 4 3,28 9 9,89 22 29,33 22 33,33 17 44,74 52 100 83 100 209 10,81 
 

Rede de atendimento 

à Mulher  

                                

Sim 2 1,64 0 0,00 0 0,00 2 3,03 0 0,00 0 0 0 0 4 0,78 
Não 114 93,44 82 90,11 53 70,67 44 66,67 21 55,26 0 0 0 0 314 13,66 
Ign/Branco 6 4,92 9 9,89 22 29,33 20 30,30 17 44,74 52 100 83 100 209 10,81 

 

Conselho Tutelar  
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Sim 114 93,44 77 84,62 53 70,67 43 65,15 22 57,89 0 0 0 0 309 60,35 
Não 4 3,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,63 0 0 0 0 5 0,22 
Ign/Branco 4 3,28 14 15,38 22 29,33 23 34,85 15 39,47 52 100 83 100 213 11,02 
 

Ministério Público 
                                

Sim 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 
Não 117 95,90 81 89,01 52 100,00 44 66,67 21 55,26 0 0 0 0 315 13,71 
Ign/Branco 5 4,10 10 10,99 23 44,23 22 33,33 17 44,74 52 100 83 100 212 10,97 
 

Delegacia 

Especializada de 

Proteção à Criança e 

Adolescente  

                                

Sim 1 0,82 1 1,10 3 4,00 0 0,00 2 5,26 0 0 0 0 7 1,37 
Não 117 95,90 81 89,01 50 66,67 44 66,67 20 52,63 0 0 0 0 312 13,58 
Ign/Branco 4 3,28 9 9,89 22 29,33 22 33,33 16 42,11 52 100 83 100 208 10,76 
Delegacia de 

Atendimento à 

Mulher 

                                

Sim 5 4,10 1 1,10 0 0,00 2 3,03 2 5,26 0 0 0 0 10 1,95 
Não 113 92,62 81 89,01 52 69,33 43 65,15 19 50,00 0 0 0 0 308 13,40 
Ign/Branco 4 3,28 9 9,89 23 30,67 21 31,82 17 44,74 52 100 83 100 209 10,81 
 

Outras Delegacias 
                                

Sim 1 0,82 2 2,20 4 5,33 5 7,58 3 7,89 0 0 0 0 15 2,93 
Não 117 95,90 81 89,01 49 65,33 40 60,61 19 50,00 0 0 0 0 306 13,32 
Ign/Branco 4 3,28 8 8,79 22 29,33 21 31,82 16 42,11 52 100 83 100 206 10,66 
 

Varas da Infância e 

da Juventude 

                                

Sim 0 0,00 5 5,49 2 2,67 1 1,52 0 0,00 0 0 0 0 8 1,56 
Não 118 96,72 76 83,52 51 68,00 42 63,64 21 55,26 0 0 0 0 308 13,40 
Ign/Branco 4 3,28 10 10,99 22 29,33 23 34,85 17 44,74 52 100 83 100 211 10,92 

 
                                         (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 
 

Tabela 20: Frequência de violência interpessoal/autoprovocada em adolescentes 

residentes em Niterói, segundo encaminhamentos, no período de 2010 a 2016. 

Encaminhamentos 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Rede da Saúde                                  

Sim 43 65,15 44 61,97 44 66,67 46 49,46 40 38,10 0 0 0 0 217 36,53 
Não  10 15,15 12 16,90 9 13,64 9 9,68 7 6,67 0 0 0 0 47 2,09 
Ign/Em branco 13 19,70 15 21,13 13 19,70 38 40,86 58 55,24 206 100 158 100 501 12,39 
 

Rede de Assistência 

social 

                                

Sim 1 1,52 2 2,82 4 6,06 6 6,45 2 1,90 0 0 0 0 15 2,53 
Não 65 98,48 64 90,14 50 75,76 73 78,49 54 51,43 0 0 0 0 306 13,62 
Ign/Branco 0 0,00 5 7,04 12 18,18 14 15,05 49 46,67 206 100 158 100 444 10,98 
 

Rede de 

atendimento à 

Mulher 

                                

Sim 1 1,52 2 2,82 4 6,06 2 2,15 3 2,86 0 0 0 0 12 2,02 
Não 65 98,48 64 90,14 50 75,76 77 82,80 54 51,43 0 0 0 0 310 13,80 
Ign/Branco 0 0,00 5 7,04 12 18,18 14 15,05 48 45,71 206 100 158 100 443 10,95 
 

Conselho Tutelar  
                                

Sim 61 92,42 66 92,96 49 74,24 70 75,27 41 39,05 0 0 0 0 287 48,32 

Não 5 7,58 4 5,63 7 10,61 12 12,90 17 16,19 0 0 0 0 45 2,00 

Ign/Branco 0 0,00 1 1,41 10 15,15 11 11,83 47 44,76 206 100 158 100 433 10,71 
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Ministério Público 
                                

Sim 0 0,00 1 0,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1 0,17 
Não 66 14,38 65 14,07 54 14,36 78 14,39 57 14,14 0 0 0 0 320 14,24 
Ign/Branco 0 0,00 5 9,80 12 11,21 15 9,62 48 10,88 206 100 158 100 444 10,98 
Delegacia 

Especializada de 

Proteção à Criança 

e Adolescente  

                                

Sim 5 7,58 3 4,23 1 1,52 3 3,23 4 3,81 0 0 0 0 16 2,69 

Não 61 92,42 63 88,73 53 80,30 74 79,57 54 51,43 0 0 0 0 305 13,57 

Ign/Branco 0 0,00 5 7,04 12 18,18 16 17,20 47 44,76 206 100 158 100 444 10,98 
 

 

 

Delegacia de 

Atendimento à 

Mulher 

                                

Sim 2 3,03 4 5,63 7 10,61 8 8,60 6 5,71 0 0 0 0 27 4,55 
Não 64 96,97 62 87,32 47 71,21 71 76,34 52 49,52 0 0 0 0 296 13,17 
Ign/Branco 0 0,00 5 7,04 12 18,18 14 15,05 47 44,76 206 100 158 100 442 10,93 
 

Outras Delegacias 
                                

Sim 2 3,03 3 4,23 2 3,03 2 2,15 5 4,76 0 0 0 0 14 2,36 
Não 64 96,97 63 88,73 52 78,79 74 79,57 52 49,52 0 0 0 0 305 13,57 
Ign/Branco 0 0,00 5 7,04 12 18,18 17 18,28 48 45,71 206 100 158 100 446 11,03 
 

Varas da Infância e 

da Juventude 

                                

Sim 2 3,03 1 1,41 0 0,00 2 2,15 0 0,00 0 0 0 0 5 0,84 
Não 64 96,97 65 91,55 54 81,82 74 79,57 56 53,33 0 0 0 0 313 13,93 
Ign/Branco 0 0,00 5 7,04 12 18,18 17 18,28 49 46,67 206 100 158 100 447 11,05 

 

                        (Fonte: SINAN/COVIG-Niterói, 2 de maio de 2017.) 

 

Desse modo, essa falha por parte do governo federal se perpetua há mais de dois anos 

e tem prejudicado a realização do perfil epidemiológico em todos os municípios brasileiros. 

Todavia, mesmo com esse dificultador para a análise da variável, foi possível perceber que, 

entre os anos de 2010 a 201, alguns casos de violência não foram encaminhados ao Conselho 

Tutelar. Cabe destacar que tais informações foram obtidas por meio de notificações realizadas 

unicamente pelo setor da saúde, tendo em vista que a ficha de notificação de violência ainda 

não havia passado por modificações, o que permitiu a utilização da ficha por outros setores, 

como escolas, equipamentos de assistência social, entre outros (BRASIL, 2015b). 

É imprescindível que, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, os casos de 

suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos 

contra criança ou adolescente devem ser obrigatoriamente notificados ao Conselho Tutelar 

(CT) da respectiva localidade por parte dos profissionais de saúde (BRASIL, 2017a).  

Evidenciou-se que, dentre os setores que as crianças e os adolescentes foram 

encaminhados, destaca-se o da saúde, e, em menor expressão, o da rede de assistência social, 
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o que nos faz refletir a respeito da frágil articulação vigente entre os equipamentos da rede 

intersetorial.  

O MS disponibiliza a “Linha de Cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, 

adolescentes e suas famílias em situação de violência”, garantindo a integralidade do cuidado 

em todas as suas dimensões, incluindo acolhimento, atendimento, notificação (ao Conselho 

Tutelar e ao Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), da Secretaria 

Municipal de Saúde) e seguimento do caso na rede de cuidados e proteção social existente no 

território, dentre as quais as redes intrassetorial da saúde – Atenção Primária, Hospitais, 

Unidades de Urgências e CAPS – e  de proteção social e defesa – CRAS, CREAS, Escolas, 

Ministério Público, Conselho Tutelar e as Varas da Infância e Adolescência, entre outros 

(BRASIL, 2015a). 

 

4.2 PERCEPÇÕES SOBRE A REUNIÃO DO “PROJETO DE VIGILÂNCIA ÀS 

VIOLÊNCIAS” DE NITERÓI: A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

No período compreendido entre junho e dezembro de 2017, foram agendadas quatro 

reuniões para discussão de casos diretamente relacionados ao Projeto de Vigilância às 

Violências do município de Niterói. Organizei-me para nelas estar presente, pois sabia que ali 

seriam analisados casos importantes notificados na região que representa o espaço territorial 

da presente pesquisa. Assim, com muitas expectativas, parti para a Policlínica Regional 

Guilherme Taylor March, pertencente à Regional de Saúde Norte I, que apresenta o maior 

número de casos de violência no município, conforme já apontado anteriormente. As reuniões 

foram agendadas para se iniciarem às 14 horas, com possíveis atrasos de 20 a 30 minutos, e 

com duração média de 2 horas cada. Mas, antes de proceder ao relato, é importante descrever, 

mesmo que brevemente, o cenário onde as reuniões aconteceram.  

A Policlínica Regional Guilherme Taylor March foi inaugurada em 2006 e está 

localizada na Rua Desembargador Lima e Castro, nº 238, no bairro Fonseca, sendo 

pertencente à Regional de Saúde Norte I de Niterói. Trata-se de uma unidade pertencente à 

rede básica de saúde, que também oferta serviços nas especialidades de homeopatia, 

cardiologia, pneumologia, dermatologia, geriatria, endocrinologia, nutrição, fonoaudiologia, 

fisioterapia e terapia ocupacional, tratamento dentário, pediatria, clínica geral, ginecologia e 

assistência social (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, 2017). 

O espaço físico destinado às reuniões consistia numa sala muito pequena e simples, 

pintada de branco, com cadeiras dispostas em círculo (algumas já danificadas) e que 
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aparentava ser também utilizada para outras reuniões. A iluminação do local era 

comprometida devido a várias lâmpadas queimadas. O barulho produzido por um envelhecido 

ar-condicionado comprometia a audição dos diálogos durante as reuniões. Entretanto, mesmo 

com todos esses empecilhos, o local foi eleito por favorecer o acesso aos participantes das 

reuniões, cuja liderança era de incumbência de representantes da Policlínica, do DESUM, do 

NAECAA e da COVIG. 

A primeira reunião foi realizada no dia 8 de junho de 2017 e estiveram presentes 11 

representantes dos diferentes setores que congregam o “Projeto Vigilância às Violências” na 

Regional de Saúde Norte I: um de cada unidade de Saúde da Família (PMF Bernardino, PMF 

Jonathas Botelho, Clínica Comunitária da Família Teixeira de Freitas, PMF Viçoso Jardim, 

PMF Morro do Céu, PMF Caramujo); um profissional da Equipe de Supervisores do 

Programa Médico de Família de Niterói (Supervisora de Saúde Mental); um da Policlínica 

Regional Guilherme Taylor March (PRGTM); um do Núcleo Especializado de Crianças, 

Adolescentes e Adultos Vítimas de Violência (NAECAA); um do Departamento de 

Supervisão Metodológica (DESUM) e um da Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói 

(COVIG). Apesar de o convite ter sido enviado com antecedência, faltaram os representantes 

do CRAS, CREAS, Coordenação de Saúde Mental, Conselho Tutelar e das escolas 

municipais locais, que não apresentaram nenhuma justificativa.  

Nessa reunião, foram discutidos 38 casos de violência; destes, 24, eram novos, ou seja, 

decorreram entre os meses de abril e junho de 2017 (período entre duas reuniões). Um dos 

casos não foi notificado anteriormente, conforme prescreve o processo, sendo descrito no 

próprio momento da reunião por representante de uma unidade do Programa Médico de 

Família, que solicitou orientação para uma melhor maneira de atuação.  Esse caso tratava de 

uma mulher de 30 anos, gestante, vítima de violência por parte do companheiro e usuária de 

drogas assim como o seu esposo, estando ambos em situação de rua. Os dois evadiram da 

comunidade após terem sido acolhidos por uma instituição religiosa, fato desencadeado pela 

venda de bens materiais que lhes foram destinados. Como encaminhamento, foi sugerido que 

a profissional entrasse em contato com a equipe do Consultório na Rua da Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói. 

Dos casos apresentados nessa reunião, predominaram os de violência contra 

adolescentes de 10 a 19 anos (16 casos), seguidos de adultos (12 casos), crianças (6 casos) e 

idosos (4 casos). No que tange à tipologia, prevaleceu a violência física (21 casos), 

negligência (10 casos), tentativa de suicídio (7 casos), violências psicológica (6 casos) e 
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sexual (4 casos). Com relação ao sexo, 21 vítimas eram do sexo feminino e 17 do sexo 

masculino.  

Na segunda reunião, acontecida em 10 de agosto de 2017, estiveram presentes: um 

profissional de cada uma das unidades de Saúde da Família (PMF Bernardino, PMF Jonathas 

Botelho, Clínica Comunitária da Família Teixeira de Freitas, PMF Viçoso Jardim, PMF 

Morro do Céu, PMF Caramujo); um profissional da Equipe de Supervisores do Programa 

Médico de Família de Niterói (Supervisora de Saúde Mental); dois da Policlínica Regional 

Guilherme Taylor March (PRGTM); um do Núcleo Especializado de Crianças, Adolescentes 

e Adultos Vítimas de Violência (NAECAA); um do Departamento de Supervisão 

Metodológica (DESUM) e um da Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói (COVIG) e 

acadêmicos de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, que estavam realizando 

estágio na Policlínica Regional Guilherme Taylor March. Não enviaram representantes o 

CRAS, o CREAS, a Coordenação de Saúde Mental, o Conselho Tutelar e as escolas 

municipais locais.  

Os acadêmicos do Curso de Serviço Social iniciaram a segunda reunião, apresentando 

o trabalho realizado em uma escola estadual situada no território de adstrição da Policlínica. 

Esse estudo constou de dois momentos: no primeiro, realizou-se uma dinâmica com escolares 

em que eles representaram, por meio de desenhos, suas compreensões sobre a temática 

“violência”, ou seja, os próprios estudantes escolhiam quais os aspectos da violência 

desejariam abordar. 

Os universitários discorreram também sobre a intenção de traçar o perfil dos 

estudantes em várias turmas, do Fundamental ao Ensino Médio, e constataram a 

predominância de adolescentes do sexo feminino em turmas mais adiantadas, o que evidencia 

uma tendência à evasão escolar por parte dos adolescentes do sexo masculino em turmas mais 

avançadas. Tal fato despertou nos participantes da reunião a necessidade de reflexões mais 

profundas acerca das questões sociais que determinam essa situação. 

 Outro aspecto que chamou atenção dos profissionais foi referente aos temas propostos 

pelos grupos de estudantes adolescentes: “Porrada na favela” foi a proposta do grupo de 

adolescentes do sexo masculino, enquanto que   “Violência doméstica contra a mulher” foi o 

tema proposto pelos adolescentes do sexo feminino. 

No segundo momento da atividade realizada pelos acadêmicos, foram utilizadas 

técnicas de relaxamento para os professores, uma vez que estes, segundo os acadêmicos, 

apresentavam uma atitude violenta com os alunos da escola. Esse fato pode ser gerado pela 

violência institucional também sofrida pelos profissionais, principalmente devido à situação 
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político-econômica do Estado do Rio de Janeiro, como atraso de salários, múltiplos turnos e 

empregos, dupla jornada de trabalho, sobrecarga de trabalho, absenteísmo, má alimentação, 

reduzidas horas de sono, além dos fatores estressores presentes no cotidiano da unidade 

escolar.  

Nessa segunda reunião, foram analisados 22 casos de violência. Destes, 17 ocorreram 

entre 9 de junho e 10 de agosto de 2017 (período entre a primeira e a segunda reunião 

observada). Destaca-se que o caso de violência contra a gestante, relatado pela representante 

de uma unidade do PMF na reunião anterior, não foi encontrado pela equipe do Consultório 

na Rua, o que resultou em subnotificação e falha no acompanhamento da vítima e agressor.  

Dos casos apresentados, predominaram os de violência contra adolescentes de 10 a 19 

anos (11 casos), seguidos de adultos (5 casos), crianças (5 casos) e idosos (1 caso). No que 

tange à tipológica, prevaleceu a violência física (9 casos), negligência (7 casos), tentativa de 

suicídio (6 casos notificados, sendo 2 descartados por se terem constatado quedas acidentais), 

violências sexual (5 casos) e psicológica (3 casos). Com relação ao sexo, 12 vítimas eram do 

sexo feminino e 10, do sexo masculino. 

Um caso que chamou atenção dos profissionais foi o de uma adolescente que, 

recorrentemente, tentava suicídio. Foi diagnosticada com Transtorno de 

Personalidade Borderline e toda a sua família apresentava transtornos mentais, caracterizando 

situação de extrema vulnerabilidade social, mesmo já sendo acompanhada pela rede de saúde 

mental. Seus irmãos também apresentavam dificuldades de sociabilidade e realizavam 

faculdade a distância. Foi questionada a necessidade de maior interação com a rede de saúde 

mental para rever o tratamento da usuária.   

Outro caso relevante tratado nesta reunião foi o de um adolescente de 17 anos que 

tentou suicídio e não foi localizado pela unidade de saúde responsável pelo caso no endereço 

que constava na notificação. Porém, uma representante de outra unidade de saúde comentou 

que a família da namorada desse adolescente residia na comunidade pertencente ao seu 

território de adstrição e que teria realizado teste rápido para HIV no casal, tendo ambos 

resultados positivos. Conforme o relato dos representantes, esses dois adolescentes vivem em 

situação de rua, sendo, portanto, de difícil localização e acompanhamento por parte das 

equipes do PMF. A representante da COVIG questionou se já haviam entrado em contato com 

o Consultório na Rua. As profissionais das equipes de saúde da família relataram que 

entraram em contato com o Consultório na Rua, porém não encontraram nenhum 

representante. Ressalte-se que o Consultório na Rua acompanha apenas pessoas em situação 

de rua no Centro da cidade de Niterói, sendo que esse fato é indicativo da necessidade de 
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ampliação do número de equipes atuantes em outros bairros da cidade que também 

apresentam alta concentração de pessoas em situação de rua.  

Um outro caso refere-se a um adolescente vítima de violência física (lesão provocada 

por arma de fogo nas mãos) por parte de um representante do tráfico de drogas e motivado 

pelos assaltos praticados por esse adolescente na comunidade. Uma das representantes 

comentou que, por ser homossexual, o adolescente não possuía bom relacionamento com a 

família nem dela recebia apoio. Conforme a equipe, o adolescente e sua irmã (também 

adolescente e gestante), foram negligenciados pelos familiares durante toda a infância. A 

representante informou que o adolescente retornou à comunidade e que está sendo 

acompanhado pela equipe e por psicólogos. 

Ao término da reunião, foi abordada uma situação trabalhista de demissão em futuro 

próximo de todos os profissionais das equipes do Programa Médico de Família pela gestão 

municipal de Niterói, fato previsto para 2018 e que vem desestabilizando a atuação e os 

relacionamentos interprofissionais. Segundo representantes e notícias publicadas em jornais, 

tal fato ocorrerá porque a Prefeitura Municipal terá de cumprir a determinação do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro de revisar a vigente forma de contração dos profissionais. 

Nesse atual modelo de contratação, o gestor municipal faz repasses às Associações de 

Moradores que, por sua vez, realizam o contrato (conforme a CLT) e pagam os profissionais 

de saúde para desempenharem os serviços do PMF. No novo modelo, a contratação cumpriria 

um período de dois anos, fato que, para os profissionais, compromete o vínculo entre usuários 

e equipe, a continuidade do trabalho de enfrentamento às violências e resulta no desestímulo 

dos profissionais de saúde (TEIXEIRA, 2017). 

Na terceira reunião, datada de 19 de outubro de 2017, participaram 14 representantes 

de unidades: dois estudantes de serviço social da UFF; um representante do Núcleo de 

Assessoria Técnica da Fundação Municipal de Educação; um PMF Bernardino, um PMF 

Jonathas Botelho, um do PMF Viçoso Jardim, um do PMF Morro do Céu; um profissional da 

Equipe de Supervisores do Programa Médico de Família de Niterói (Supervisora de Saúde 

Coletiva); um da Policlínica Regional Guilherme Taylor March (PRGTM); um do Núcleo 

Especializado de Crianças, Adolescentes e Adultos Vítimas de Violência (NAECAA); dois do 

Departamento de Supervisão Metodológica (DESUM);  uma do Programa de prevenção à 

violência e uma do Programa de Saúde na Escola; um da Coordenação de Vigilância em 

Saúde de Niterói (COVIG); uma representante do CRAS. Apesar do convite enviado para a 

participação da reunião, faltaram os representantes do PMF Caramujo, do Teixeira de Freitas, 
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da Coordenação de Saúde Mental, Conselho Tutelar e das escolas municipais locais, sendo 

que os três últimos não justificaram a ausência.  

Foram analisados 11 casos de violência, sendo 2 casos já antigos (sem resposta em 

reuniões anteriores) e 9 casos novos (decorrentes entre os meses de agosto, setembro e início 

de outubro de 2017). Do total de casos, predominaram os de violência contra adolescentes de 

10 a 19 anos (4 casos) e contra adultos (4 casos), seguidos de crianças (3 casos). Não foi 

notificado nenhum caso de violência contra a pessoa idosa. Quanto ao tipo de violência, 

prevaleceu a negligência (4 casos), seguida de violência física (3 casos), tentativa de suicídio 

(3 casos), violências psicológica (2 casos) e sexual (2 casos); e trabalho infantil (2 casos). 

Com relação ao sexo, 8 vítimas eram do sexo feminino e 3, do sexo masculino.  

Dois casos foram apresentados aos representantes pela COVIG apenas no momento da 

reunião e, assim, considerados “casos novos” para a próxima reunião, a ser realizada em 

dezembro. Esses dois casos já haviam sido enviados anteriormente por e-mail, no entanto, os 

representantes das unidades informaram que não seriam responsáveis por eles e sim as 

unidades pertencentes à Regional Engenhoca. No entanto, na reunião da Regional Engenhoca, 

realizada no dia 17 de outubro de 2017, a representante da COVIG e demais participantes 

constataram que os representantes da Regional Fonseca estavam equivocados. Logo, as cópias 

das fichas deveriam ser entregues novamente aos reais responsáveis pelos acompanhamentos 

para serem analisados como “casos novos” na próxima reunião da Regional Fonseca, em 

dezembro. Urge destacar que se tratavam de um caso de negligência e violência sexual contra 

uma adolescente de 14 anos e um de negligência perpetrada contra uma criança do sexo 

masculino, de 5 anos de idade. Todo esse equívoco resultou na demora na busca dos casos, 

demonstrando que as próprias equipes do Programa Médico de Família apresentam dúvidas 

sobre a extensão e limites de seus territórios de trabalho. 

Uma particularidade dessa reunião foi a participação, pela primeira vez, do Núcleo de 

Assessoria Técnica Multiprofissional da Fundação Municipal de Educação (NAT-FME), 

responsável por auxiliar as unidades escolares no desenvolvimento de ações pertinentes aos 

casos de violência contra crianças e adolescentes e por promover capacitações voltadas à 

temática. Foram entregues à representante do NAT cópias de fichas de violência contra 

crianças e adolescentes notificadas como negligência por estarem fora da rede de ensino para 

que fossem ofertadas vagas. Além disso, os casos que os representantes das unidades de saúde 

não estavam localizando também foram entregues ao representante para verificarem se as 

vítimas estão matriculadas na rede municipal de educação, o que facilitaria a obtenção dos 

endereços corretos. Cabe esclarecer que a participação da representante do NAT ocorreu após 
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o empenho do órgão DESUM e COVIG em agendar reuniões para avaliação dos motivos de 

ausência de notificação de violência por parte das escolas municipais (mesmo após a 

capacitação realizada para todas as escolas do município), além da ausência dos 

representantes das escolas nas reuniões de discussão de casos na Policlínica Regional.   

Também houve participação da representante da rede de assistência social após a 

representante da COVIG, em conjunto com o DESUM, realizar capacitação para rede de 

saúde mental sobre a notificação de violência. Nessa capacitação, a representante da COVIG 

falou da importância da notificação, do “Projeto de Vigilância às Violências” e da 

necessidade de atuação intersetorial para o acompanhamento das vítimas. A mesma 

capacitação também foi dada a toda a rede de saúde mental, cujos integrantes demonstraram 

interesse e se comprometeram em participar da próxima reunião da Regional, fato que não se 

concretizou.   

Nessa reunião, um dos casos que chamou atenção foi o de um menino de 6 anos vítima 

de violência sexual por parte do padrasto. A criança morava com a mãe e visitava o pai 

biológico, que foi o denunciante e afirmou não conhecer o real endereço da mãe da criança, 

fornecendo apenas na unidade hospitalar o endereço da avó paterna. A unidade de Atenção 

Primária responsável pelo acompanhamento realizou visita ao endereço fornecido e não foi 

atendida. A ausência do Conselho Tutelar na reunião dificultou uma discussão mais 

qualificada do caso e a obtenção de informações mais detalhadas. Os demais ali presentes 

aconselharam que a representante entrasse em contato com o Conselheiro para discutir a 

abordagem e o acompanhamento do caso, além da obtenção de detalhes. A representante da 

Fundação Municipal de Educação também se comprometeu em verificar se a criança estava 

devidamente matriculada numa escola. 

Os dois casos de trabalho infantil apresentaram características bem diferentes. Um 

dizia respeito a um adolescente de 17 anos que optou por não estudar e trabalhar em uma 

barbearia, sendo acompanhado pela Unidade de Saúde. O outro relatava o caso de uma 

criança de 8 anos que, segundo informações contidas na ficha, é severamente negligenciada, 

tendo de se cuidar sozinha e realizar todos os trabalhos domésticos da casa da avó. A 

representante da Unidade revelou que o endereço na ficha estava incompleto, o que 

impossibilitou o acesso à vítima. Porém, segundo informações contidas na notificação, a 

menina seria acompanhada pelo CT, sendo, portanto, necessária a participação de algum 

representante para melhor esclarecimento do caso.  Os presentes na reunião orientaram que a 

representante buscasse no CADSUS o real endereço, além da entrega da notificação para a 



85 
 

representante do CRAS, com o intuito de se verificar a possibilidade de recebimento de 

benefícios e obtenção do endereço correto da vítima.   

Durante a reunião, questionou-se sobre o que seria de fato trabalho infantil, sendo 

considerado por alguns presentes apenas o segundo caso notificado, já que representaria  real 

exploração dos direitos da criança.  

Mais uma vez foi questionada e ressaltada a necessidade da participação da 

Coordenação de Saúde Mental pelos casos de notificações de tentativas de suicídio de 

usuários de álcool e drogas que já fizeram tratamento no CAPSi e que já tentaram suicídio 

outras vezes. 

Outro caso foi o de uma mulher gestante, acompanhada pela UBS, violentada 

constantemente pelo companheiro,  sem o conhecimento da equipe de saúde. Segundo 

informações contidas na notificação, a usuária compareceu à delegacia para realizar notícia-

crime contra o marido. Foi aconselhado à representante da unidade o fortalecimento do 

vínculo com a usuária por meio do acolhimento e da escuta qualificada em novas abordagens 

e consultas de pré-natal, além da oferta de acompanhamento psicológico. 

Na quarta reunião, datada em 14 de dezembro de 2017, participaram os seguintes 

representantes: um do PMF Jonathas Botelho, um do PMF Viçoso Jardim, um do PMF Morro 

do Céu; um do PMF Caramujo, um profissional da Equipe de Supervisores do Programa 

Médico de Família de Niterói (Supervisora de Saúde Coletiva); um da Policlínica Regional 

Guilherme Taylor March (PRGTM); um do Núcleo Especializado de Crianças, Adolescentes 

e Adultos Vítimas de Violência (NAECAA); um do Departamento de Supervisão 

Metodológica (DESUM - Programa de Prevenção à Violência); um da Coordenação de 

Vigilância em Saúde de Niterói (COVIG); um representante do CRAS.  

Apesar do convite anterior enviado, faltaram representantes do PMF Bernardino; do 

PMF Teixeira de Freitas; do Programa Saúde na Escola; do Núcleo de Assessoria Técnica da 

Fundação Municipal de Educação; da Coordenação de Saúde Mental; do Conselho Tutelar e 

das escolas municipais locais, sendo que os quatro últimos não justificaram a ausência.  

Foram discutidos 19 casos de violência, sendo 5 casos antigos (sem resposta em 

reuniões anteriores) e 14 casos novos (decorrentes dos meses de outubro, novembro e início 

de dezembro de 2017). Do total de casos apresentados, predominaram os de violência contra 

adolescentes de 10 a 19 anos (10 casos), adultos (6 casos) e crianças (3 casos). Mais uma vez 

não foi notificado nenhum caso de violência contra o idoso. Quanto ao tipo de violência, 

prevaleceu a negligência (8 casos); tentativa de suicídio (6 casos); violências física (4 casos), 

psicológica (4 casos) e sexual (4 casos); e trabalho infantil (caso já antigo e apresentado na 
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reunião anterior). Com relação ao sexo, 13 vítimas eram do sexo feminino; 6, do sexo 

masculino.  

Dentre os casos apresentados, chamou atenção o caso de violência sexual relatado por 

uma usuária do serviço da saúde mental que já frequentou a Policlínica, sendo que a Unidade 

já havia notificado a suposta violência sexual e o caso já havia sido discutido em reuniões 

anteriores. Porém, a vítima evadiu-se da Policlínica, e, posteriormente, foi atendida em uma 

unidade hospitalar, apresentando o mesmo relato de abuso sexual, resultando em realização de 

profilaxia desnecessária. A representante da COVIG informou que já conhecia o caso e que já 

havia notificado à Policlínica, porém seria necessário verificar o cumprimento do tratamento 

para evitar profilaxia desnecessária, visto que a relatora recorre a diferentes unidades de saúde 

(incluindo emergências), mencionando o mesmo fato. Foi questionada mais uma vez a 

necessidade da presença da saúde mental para fornecer essa informação. A representante da 

Policlínica relatou que essa paciente já foi acompanhada por uma Unidade da rede de saúde 

mental localizada no centro da cidade, porém não conseguiu contatar os representantes. A 

representante da COVIG se comprometeu em entrar em contato diretamente com a 

Coordenação de Saúde Mental para saber se a usuária está sendo acompanhada. 

 Outro caso foi o de um adolescente de 17 anos, atuante no tráfico de drogas, vítima de 

projétil de arma de fogo na cabeça enquanto pilotava uma moto. Após apresentar infecção e 

ficar em estado grave, evadiu-se para outra comunidade, sendo acompanhado por uma nova 

Unidade de Saúde e, possivelmente, ainda deve permanecer atuante no tráfico. Notou-se que 

na Unidade Hospitalar o adolescente informou o endereço da comunidade que atuava no 

tráfico, porém, após sair do hospital, transferiu-se para outra comunidade localizada na 

mesma regional de saúde (Regional Fonseca). A representante da equipe que está 

acompanhado o caso informou que realizam assistência ao usuário mesmo não possuindo 

cadastro, visto que no seu CADSUS consta ser ele morador e cadastrado no município de 

Maricá. Tal fato retrata a dificuldade de acompanhamento de adolescentes do tráfico de 

drogas, visto que residem e transitam entre diferentes localidades ou territórios.  

Nessa reunião, também se constatou que dois casos encaminhados anteriormente pela 

COVIG por e-mail eram de outra Regional de Saúde, o que demonstra a necessidade de os 

representantes alertarem antes da reunião quando o caso pertencer à outra regional para evitar 

possíveis atrasos nas buscas e acompanhamentos dos casos por parte das unidades 

responsáveis, principalmente quando se tratar de violência sexual e tentativa de suicídio.  

O caso do menino de 6 anos vítima de violência sexual por parte do padrasto, que foi 

discutido na reunião anterior, retornou à pauta da discussão nessa reunião, no entanto, a 
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representante da Rede Municipal de Educação, presente na outra reunião, não notificou 

nenhuma informação sobre a criança. A representante da unidade de saúde realizou nova 

visita domiciliar e, por não ser atendida, manteve contato como Conselho Tutelar, que além 

de não comparecer novamente à reunião, absteve-se de interagir com a unidade de saúde, 

recusando-se a fornecer informações.  

Em relação ao caso da menina de 8 anos vítima de trabalho infantil e negligência 

tradado na reunião anterior, a representante da Unidade de Saúde responsável pelo 

acompanhamento relatou que o Conselho informou sobre a transferência da criança para a 

casa da mãe. A reunião encerrou com um lanche compartilhado, pois seria a última reunião do 

ano, além de ser uma despedida de alguns integrantes do PMF, dada a questão trabalhista 

relatada anteriormente.  

Com relação às dificuldades relativas a implementação do Projeto de Vigilâncias às 

Violências apresentadas nessas reuniões, podem ser destacadas: a ausência dos representantes 

da rede intersetorial; a violência urbana como limitador para a busca dos casos; o 

envolvimento de vítimas de violência com o tráfico de drogas (principalmente adolescentes); 

a impossibilidade de a Policlínica realizar visita domiciliar; a ilegibilidade e incompletude de 

algumas fichas de notificação; a ausência dos representantes da saúde mental; a recusa de 

acompanhamento por parte das vítimas, assim como fornecimento de endereços e telefones 

inexistentes; a existência de famílias inteiras em situação de vulnerabilidade; os casos 

recorrentes de violência autoprovocada; o desconhecimento por parte das equipes das 

unidades sobre os limites de seus territórios de adstrição. Além disso, relatos de acidente de 

moto conduzida por adolescentes foram recorrentes em todas as reuniões, o que indica a 

necessidade de análises aprofundadas em outros estudos futuros. 

Como desdobramentos das reuniões aqui analisadas, foram apontados: a criação de um 

grupo no aplicativo de celular para comunicação entre os participantes das reuniões; o envio 

das fichas por e-mail para acelerar o recebimento pelas unidades de saúde; as estratégias de 

sensibilização dos demais integrantes da Rede Intersetorial; a maior adesão da supervisora de 

Saúde Mental do Programa Médico de Família.  

Também constatou-se que, mesmo com a ausência de representantes da Rede de Saúde 

Mental na reunião, há relatos de sua atuação nos casos notificados, visto que as fichas de 

tentativa de suicídio, além de serem enviadas para as unidades de atenção primária, passaram 

a ser encaminhadas para a Coordenação de Saúde Mental com o intuito de se realizarem a 

busca dos casos. Tal iniciativa foi resultante da preocupação dos participantes da reunião com 

o aumento do número de violência autoprovocada e a dificuldade de atuação nesses casos. 
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Uma pesquisa realizada na capital da Bahia reforçou a importância de encontros e 

reuniões sistemáticas no sentido de superar a deficiência de comunicação intersetorial, 

sugerindo tal estratégia para o fortalecimento da rede de atenção a pessoas vítimas de 

violência. No entanto, essa metodologia de trabalho só faz sentido quando inserida em uma 

rede de cuidados que partilhe de fato, entre os profissionais e serviços envolvidos, o projeto 

em andamento e a corresponsabilização das ações desenvolvidas (MENEZES et al., 2014). 

Portanto, para uma maior efetividade do Projeto de Vigilância às Violências em Niterói, deve 

haver compromisso de participação de todos os setores da Rede Intersetorial.  

Outro importante fato constatado na observação participante foi a dificuldade para a 

busca e acompanhamento das vítimas devido à violência urbana vigente no município, que 

desperta nos profissionais sentimentos de frustração ante os impedimentos na prática do 

processo de cuidar, constatação feita também por outros pesquisadores do tema  (MACHADO 

et al., 2016). 

Um dos entraves para a realização da abordagem às violências é o envolvimento de 

vítimas com o tráfico de drogas (principalmente os adolescentes). Uma pesquisa que analisou 

a percepção dos profissionais das equipes de saúde da família da cidade de Teresópolis-RJ 

sobre a violência em seu território de atuação, os desafios para a notificação e a atenção às 

famílias em situações de violência, constatou a relação da violência contra crianças e 

adolescentes com a desestruturação da família, com o uso e o tráfico de drogas, com o 

desemprego e a pobreza (LOBATO; MORAES; NASCIMENTO, 2012).  

Segundo pesquisadores, os adolescentes são vítimas e perpetradores de violência 

contra familiares e membros da comunidade devido à dificuldade nas relações familiares e ao 

crescente envolvimento com o tráfico de drogas, o que também provoca medo para 

notificação e atenção às vítimas da violência por parte dos profissionais da atenção primária, 

principalmente devido à proximidade entre o seu local de trabalho e as residências das vítimas 

dos agressores e até mesmo da atuação do comércio ilegal de drogas (PHABO; MOURA, 

2005; LOBATO; MORAES; NASCIMENTO, 2012). 

Ainda sobre a atenção às vítimas de violência, as visitas domiciliares são consideradas 

indispensáveis para o adequado acompanhamento das famílias em situação de violência, visto 

que permitem o contato com as pessoas envolvidas e com o ambiente em que vivem; 

favorecem a realização de orientação de forma mais regular e o fortalecimento do vínculo 

entre a equipe e os usuários, sendo o agente comunitário de saúde considerado um 

componente fundamental nesse processo de acompanhamento das famílias (LOBATO; 

MORAES; NASCIMENTO, 2012). Entretanto, o município de Niterói apresenta áreas que 
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são cobertas unicamente por Policlínicas (como o território analisado por este estudo), que 

não apresentam equipes de saúde trabalhando diretamente com as famílias (equipes estas 

formadas por médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde e técnico de enfermagem).  

Além disso, observou-se que o inadequado preenchimento da Ficha de Notificação da 

Violência, o fornecimento de falsos endereços e a ilegibilidade da escrita colaboram para a 

não localização das vítimas, resultando, consequentemente, na limitação das ações de 

vigilância. O MS ressalta que deve haver qualidade da informação coletada e adequado 

preenchimento das fichas individuais de notificação. As falhas de notificação podem ser 

resultantes de vários fatores, dentre os quais a falta de conhecimento sobre o instrumento; o 

descaso e o excesso de atividades dos profissionais. Cabe ressaltar que dados completos e 

consistentes sobre violência são relevantes para subsidiarem a implantação de medidas de 

prevenção e de fortalecimento da rede de proteção (MAIA et al., 2016). 

No que diz respeito às demandas de tentativa de suicídio, cumpre destacar que as 

equipes de saúde, principalmente as de ABS – inseridas em contextos sociais complexos e 

vulneráveis, marcados pela falta de recursos sociais e comunitários, violência, tráfico de 

drogas e desemprego – atendem cotidianamente demandas importantes de transtornos 

mentais, porém não sabem o melhor modo de atuação. Não basta inserir profissionais para 

unicamente supervisionar as equipes. Deve-se construir uma rede integrada de cuidado e 

cooperação entre serviços de saúde mental e equipes, tendo a participação dos trabalhadores e 

com mecanismos institucionais claros que articulem essas equipes em relação à organização 

do trabalho (CAMURI; DIMENSTEIN, 2010). 

No que tange à recusa de acompanhamento, assim comoo fornecimento de endereços e 

telefones inexistentes por parte das pessoas em situação de violência, autores apontam que 

mesmo havendo barreiras impostas pela formação e organização dos serviços para o 

diagnóstico e acompanhamento dos casos, em algumas situações, o profissional detecta a 

situação de violência e, no entanto, a pessoa vitimada recusa o atendimento, oculta o fato ou 

nega o ocorrido, sendo uma barreira ainda mais difícil de transpor para a atenção às vítimas 

(WANDERBROOCKE; MORÉ, 2013).  

Quanto à violência autoprovocada, segundo o MS, a partir da análise nacional de 

informações provenientes do SINAN, no período de 2011 a 2016, houve um aumento dos 

casos notificados de lesão autoprovocada nos sexos feminino e masculino de 209,5% e 

194,7%, respectivamente, sendo de caráter repetitivo em 33,1% das lesões em pessoas do 

sexo feminino e 25,3% nas do sexo masculino. Ressalte-se que as lesões autoprovocadas e 

tentativas de suicídio são fenômenos complexos e multicausais, e possuem como 
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determinantes fatores sociais, econômicos, culturais, históricos da vida pessoal, biológicos e a 

existência de transtornos mentais, tais como depressão, transtorno do humor bipolar e 

dependência de álcool e de outras drogas psicoativas. Nesse sentido, é fundamental a atuação 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial para atuação frente aos casos de violência 

autoprovocada e fortalecimento de estratégias para a sua prevenção (BOTEGA, 2014; 

BRASIL, 2017b). 

Com relação à territorialização, cabe ressaltar que se trata de um instrumento para a 

organização do processo de trabalho das equipes de saúde da família nos territórios. Nesse 

sentido, o reconhecimento desse território permite caracterizar a população, detectar os 

problemas de saúde e avaliar o impacto dos serviços sobre os níveis de saúde dessa 

população. Além disso, permite o desenvolvimento de vínculo entre os serviços de saúde e a 

população, mediante práticas de saúde orientadas por categorias de análise de cunho 

geográfico. Assim, a proposta de territorialização faz parte do novo modelo de vigilância em 

saúde e se justifica pelo agravamento das desigualdades sociais associado a uma segregação 

espacial aguda. Portanto, o desconhecimento do território por parte da equipe de saúde da 

família pode resultar em práticas de saúde que não estão voltadas para as reais necessidades 

da população local (MONKEN; BARCELLOS, 2005).  

 

4.3 DANDO VOZ AOS REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL: SOBRE OS 

DEPOIMENTOS CONTIDOS NAS ENTREVISTAS  

 

4.3.1 Perfil dos entrevistados  

 

No trabalho de campo, antes de do início das entrevistas propriamente ditas com os 

cinco integrantes da Rede Intersetorial (da totalidade de seis), realizou-se a coleta de dados 

para compor o perfil desses profissionais. 

Com relação à idade, dos entrevistados apenas um apresentava 25 anos de idade 

(20%); os demais apresentavam 40 anos ou mais (80%). Houve a predominância do sexo 

feminino (80%). Destaca-se que todos possuem nível superior e pertencem a diferentes 

categorias profissionais, sendo que somente um não apresenta especialização e experiência na 

área de atuação. Dos que apresentam experiência anterior, o tempo de atuação prévia varia de 

5 a 23 anos (média de 14,75 anos), sendo que um dos entrevistados não apresentava 

experiência anterior. No que tange ao tempo de atuação no atual serviço, um apresenta 11 

meses e os demais, 5 anos ou mais. 
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Quadro 1: Perfil dos entrevistados pertencentes à rede intersetorial do “Projeto de 

Vigilâncias às Violências da Regional de Saúde Norte I de Niterói. 

Entrevis-

tado 

Idade Sexo Serviço Tempo 

no 

serviço 

atual 

Categoria 

profissio-

nal 

Especia-

lização 

Experiência 

Anterior 

Tempo 

atuação 

anterior 

1 57 anos F NAECAA 14 anos Médica SIM SIM 20 anos 

2 57 anos F DESUM 11 anos Psicóloga SIM SIM 11 anos 

3 40 anos M PMF 5 anos Enfermeiro SIM SIM 5 anos 

4 57 anos F PRGTM 12 anos Assistente 

Social 

SIM SIM 23 anos 

5 25 anos F CRAS 11 meses Assistente 

Social 

NÃO NÃO ---------- 

 

                                       (Dados da pesquisa, 2017.) 

 

4.3.2 Atenção Integral à criança e adolescentes em situação de violência: as categorias de 

análise 

 

Em seguida, a partir da análise dos conteúdos das entrevistas transcritas e submetidas 

ao Atlas.ti 8.0,  foram construídas cinco categorias: (1) Ações desenvolvidas pelos serviços 

para criança e adolescente em situação de violência; (2) Desafio da articulação intersetorial; 

(3) Potencialidades para o desenvolvimento da atenção frente à violência à criança e aos 

adolescentes; (4) Limitações para o desenvolvimento da atenção frente à violência à criança e 

aos adolescente e (5) Sugestões para a atenção integral às crianças e aos adolescentes vítimas 

de violência. 

 

Categoria 1: Ações desenvolvidas pelos serviços para criança e adolescente em 

situação de violência 

 

Como já apresentado na metodologia, foram entrevistados cinco profissionais de 

diferentes serviços: Núcleo Especializado de Crianças, Adolescentes e Adultos Vítimas de 

Violência (NAECAA); Departamento de Supervisão Metodológica (DESUM) e Programa 

Médico de Família (PMF); Policlínica Regional Guilherme Taylor March (PRGTM) e Centro 

de Referência da Assistência Social (CRAS). 

O NAECAA consiste num equipamento especializado, ligado ao setor da saúde, criado 

por determinação do Ministério Público para atender pessoas em situação de violência e suas 
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famílias. Assim, não há especificidade nesse serviço de ações para crianças e adolescentes, 

conforme apontam os depoimentos abaixo:  

 

Então o NAECAA surge como uma demanda, uma imposição do Ministério Público 

lá no início de 2000 por conta de não se ter um espaço no município que se tratar de 

crianças e adolescente com os direitos violados. E aí na época surge dentro da 

Fundação Municipal de Saúde. (Entrevistado 1). 

 

A gente, além de tudo (atuação dessa entrevistada se dá em dois serviços 

concomitantemente), é responsável pelo núcleo que atende crianças vítimas de 

violência (NAECAA). Atualmente a gente conta com três núcleos que atendem a 

criança, adolescente, mulher e idoso vítimas de violência, oferecendo suporte 

psicológico e de assistência social também (Entrevistado 2). 

 

Observa-se, pelos dados, que o NAECAA foi criado, por parte do município, após 

uma Ação Judicial do Ministério Público para fins de atendimento de uma determinação do 

Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, para a garantia de um direito da criança e do 

adolescente.  

Além disso, outro importante achado foi o aumento e depois a redução da equipe 

inicial do NAECAA, estando hoje, com uma equipe bastante restrita. Ese processo de 

impermanência da equipe de trabalho compromete a qualidade e a continuidade do 

atendimento às vítimas, conforme veremos adiante:  

 

A equipe era pequena e foi aumentando. Ela já foi maior (a equipe). Agora ela está 

mais restrita aqui no município. O nosso trabalho é exatamente atender crianças e 

adolescentes vítimas e suas famílias também vítimas de violência intrafamiliar [...] 

Então você tem que realmente ainda está encaminhando para outros setores. 

Esperar... Entendeu? Então, assim, a gente tem uma parceria. Mas se tivesse todo 

mundo aqui o atendimento seria muito mais rápido. Teria uma qualidade melhor na 

atenção (Entrevistado 1). 

 

Conforme a fala da entrevistada dois, o Departamento de Supervisão Metodológica 

(DESUM) também é componente da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e responsável por 

ações de promoção da saúde conforme os programas determinados pelas políticas públicas, 

incluindo os referentes à violência e à saúde da criança, assim como o estabelecimento dos 

fluxos e a realização das capacitações no município. Cabe apontar que o NAECAA está 

vinculado a esse serviço. 

 

Aqui é o Departamento de Supervisão Técnico-Metodológico. Ele abriga os 

programas de modo geral. Então a gente faz um elo entre o nível central e a ponta. 

Então são as políticas está bem? Pelo Ministério de Saúde, pelo Estado e município. 

Elas têm que ser passadas pelo pessoal que atua diretamente com os usuários e isso é 

função do nosso departamento. Fornece capacitações e protocolos. Estabelecemos 
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fluxo e treinamentos. Tudo ligado à prevenção e atenção frente à violência e 

acompanhamento. A gente, além de tudo, é responsável pelo NAECAA 

(Entrevistado 2). 

 

Já o entrevistado 3 é  um integrante da equipe de saúde de uma unidade do Programa 

Médico de Família, que é o modelo assistencial de atenção primária adotado em Niterói. O 

representante revela que a criança, após o período vacinal e puericultura, não é considerada 

grupo prioritário na atenção primária. o que dificulta o diagnóstico e acompanhamento das 

vítimas pertencentes a este grupo. O mesmo ocorre com os adolescentes.  

 

[...] A gente trabalha com grupo de hipertensão e diabetes. A gente trabalha com 

gestante, a gente trabalha com pré-natal. Hipertenso e diabético [...] Essa clientela 

está muito largada. Não temos um grupo, nada muito prioritário para jovens. Acaba 

o esquema vacinal, a puericultura, e se perde. Tem pais que até fazem esse 

acompanhamento, marcando consulta, mas muitos não têm tempo pra isso. Só 

voltam a procurar o médico de família quando se está já adoecido, em casos de 

emergência e daí vai até uns 17 a 18 anos. Você não tem esse prosseguimento com 

essa clientela. Então acaba que ela fica bem largada e vulnerável nessa situação toda 

(Entrevistado 3). 

 

O entrevistado 4 é profissional da Policlínica Regional Guilherme Taylor March 

(PRGTM), local onde são realizadas as reuniões do Projeto de Vigilância às Violências da 

Regional Norte I. Trata-se de uma unidade de atenção primária, mas que também oferta 

serviços de algumas especialidades como pediatria, ginecologia, entre outros. 

 

A gente tem o programa de saúde da criança e do adolescente.  Automaticamente a 

gente faz tanto a assistência à saúde como também a gente tem algumas abordagens 

que levam à questão da investigação por uma demanda trazida por um profissional 

da área ou serviço social ou a pediatria... Nós tivemos um caso da enfermagem e da 

nutrição que nos levou a descobrir uma situação de violência, mas assim… Um 

atendimento específico para criança e o adolescente com demanda de violência não 

existe no trabalho. Não existe o ambulatório para isto.  Essa questão está diluída no 

atendimento geral. É ofertado atendimento psicológico, atendimento médico e o 

acompanhamento ou serviço social (Entrevistado 4). 

 

O entrevistado 5 aponta que as atividades do CRAS são o fortalecimento de vínculo 

familiar; o fornecimento de benefícios pecuniários às famílias; a realização de grupos de 

convivência, além do fornecimento de informações sobre vagas de empregos ou cursos.  

 

O CRAS é o centro da atenção que trabalha com as famílias que tiveram um vínculo 

rompido. Então, no caso, é para fortalecer este vínculo. A gente acompanha as 

famílias [...] e também tem os grupos de convivência. A gente trabalha com o CAD 

Único, que oferece aos usuários os benefícios que eles podem ser contemplados. E 

aí, no caso, quem recebe o benefício “Bolsa Família” e o “BBC” fica sendo 

acompanhado pelo CRAS.  Aí tem o acompanhamento periódico, geralmente mensal 
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[...] então assim, de modo geral, o CRAS é a mais esta questão de acompanhar as 

famílias e oferecer o benefício a quem procura [...] quando a gente sabe de alguma 

coisa sobre curso gratuito, a gente informa [...] (Entrevistado 5). 

 

O entrevistado 5 ainda revela que o CRAS não atua diagnosticando os casos de 

violência das famílias acompanhadas. Alguns casos de violência são encaminhados pelo 

Ministério Público ou unidades de saúde. O entrevistado ainda ressalta que a detecção da 

violência está mais voltada à saúde por ser a principal “porta de entrada” na rede de atenção. 

[...] esses casos geralmente de violência, quando chegam lá, são casos de processos.  

Então a gente vai para fazer a busca ativa e visita domiciliar. Mas a pessoa chegar 

diretamente não! São mais enviados mesmo para a gente para procurar ver se é 

acompanhado no CRAS [...] às vezes, a gente vai para fazer uma busca ativa para 

poder auxiliar neste processo que o Ministério Público enviou [...] Então, assim, é 

difícil aparecer casos de violência. De alguém ir diretamente para lá. Eu acho que a 

porta de entrada é mais a saúde mesmo [...]. E tem daqui da reunião (Projeto de 

Vigilância às Violências) mesmo que a gente faz parte para poder acompanhar os 

casos desta ficha de notificação (Entrevistado 5). 

 

Recomenda-se a atuação em Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de 

crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências, que compreende as 

dimensões: acolhimento, atendimento, notificação e seguimento para a rede de cuidados e de 

proteção social. Portanto, promover atenção integral envolve identificação das necessidades 

da vítima, o atendimento ao que compete a cada órgão e encaminhamentos no sentido de 

contemplar suas demandas (BRASIL, 2010a; MENEZES, et al., 2014).   

No entanto, para a interação entre os vários setores da Rede é necessária a obtenção do 

conhecimento sobre quais os serviços que integram a rede, suas competências, atribuições, 

localização, tramitação interna e externa, bem como os horários de funcionamento 

(MENEZES et al., 2014). Desse modo, a partir do conhecimento das atribuições dos serviços 

representados pelos entrevistados notam-se as múltiplas e diferentes ações desenvolvidas. Isso 

se dá devido às particularidades de cada serviço integrante da rede, o que contribui para o 

atendimento das várias necessidades dos indivíduos, colaborando, dessa forma, para o 

possível alcance da atenção e cuidado integral dessas crianças e adolescentes.  

Ainda é importante mencionar tanto o distanciamento da criança após completar a 

idade recomendada de puericultura quanto do adolescente do serviço de atenção primária. 

Nesse sentido, entende-se que seria fundamental a inserção desses grupos etários como 

prioritários para a atenção nos serviços de saúde da família. Todavia, outras medidas 

poderiam ser adotadas com o intuito de aproximar essa população ao serviço, como 

organização de atividades educativas em grupos, dirigidas aos pais e principalmente aos 
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adolescentes. É uma estratégia para promover a saúde, os bons tratos e contribuir na 

construção da paz nas famílias e comunidades. Para tal seria interessante a parceria de outras 

instituições na realização dessas atividades, como o Conselho Tutelar, as escolas e a Vara da 

Infância, da Juventude e do Idoso (MORAES; LOBATO; NASCIMENTO, 2012).  

As atividades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) têm por objetivo 

prevenir a violação de direitos decorrentes da situação de pobreza, da falta de renda e de 

acesso aos serviços públicos e de diversos tipos de discriminação. Dessa forma, deve atuar de 

modo interdisciplinar e integrado com o contexto local, identificando e potencializando os 

recursos psicossociais. Dessa maneira, o CRAS visa à prevenção das situações de violência. 

Portanto, é uma ferramenta estratégica para o diagnóstico precoce da violência (OLIVEIRA, 

et al., 2014).  

O CRAS é um serviço baseado no respeito aos arranjos familiares, aos valores, às 

crenças e às identidades das famílias. O próprio SUAS reforça que a atuação dos CRAS 

fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as formas de 

violência, de preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações familiares. 

Realiza ações com famílias com foco na troca de informações sobre questões relativas à 

primeira infância, à adolescência, à juventude, ao envelhecimento e às deficiências, a fim de 

promover espaços para troca de experiências, expressão de dificuldades e reconhecimento de 

possibilidades (BRASIL, 2009c; 2014c).  

Nessa perspectiva, os profissionais atuantes nesse espaço deveriam estar capacitados 

para detectar os casos de violência presentes nas famílias acompanhadas, além de realizar 

busca ativa e realização de atividades preventivas de forma conjunta com as unidades de 

saúde, educação (incluindo instituições de pesquisa), associações de moradores, ONG’s, etc.  

 

Categoria 2: Desafios para a articulação intra e intersetorial  

 

No que tange à articulação intrassetorial na saúde, contatou-se a existência de 

integração, conforme os trechos apresentados:  

 

A gente faz um elo entre o nível central e a ponta né. Fornecemos as capacitações e 

protocolos. Estabelecemos fluxo e treinamentos ligados à prevenção e atenção frente 

à violência para ponta” (Entrevistado 1). 

 

É, além da questão do tratamento. É a questão da prevenção e com isso a gente está 

sempre fazendo interface com os PMF. Principalmente em casos especiais. A gente 

tem uma interseção com pessoal da Saúde Mental, temos as reuniões periódicas ou 
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com as coordenações ou com os equipamentos. Participando sempre dessas 

discussões” (Entrevistado 2). 

 

[...] geralmente a gente tem uma abordagem com os serviços de saúde mental no 

Barreto [...] (Entrevistado 4). 

 

Cabe ressaltar que existem diferentes especificidades de atendimento de cada serviço 

do setor da saúde, nos diferentes níveis de atenção, portanto, deve haver a articulação destes 

para o alcance do atendimento das necessidades das crianças e dos adolescentes vítimas de 

violência. Além disso, os profissionais dos diferentes níveis de complexidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS) apresentam conhecimentos diferenciados para a abordagem de cada 

caso, levando em consideração o serviço onde o profissional se encontra (BRASIL, 2010b). 

Já no que tange à relação intrassetorial na rede de assistência social, percebe-se que 

existe uma relação baseada em “encaminhamentos”, conforme se apresenta na fala:  

 

Se tem alguma necessidade, se tem alguma coisa mais séria que venha de um 

outro lado, a gente faz um encaminhamento do caso de acordo com o que ela 

está precisando, né? Através do acompanhamento do CRAS. A gente faz 

encaminhamento para estar auxiliando o outro serviço de Assistência Social 

(Entrevistado 5). 

 

Esse relato vai de encontro ao sistema de referência e contrarreferência do usuário na 

rede socioassistencial estabelecido pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). No 

entanto, o mesmo também determina a gestão territorial da rede socioassistencial de proteção 

social básica, o que demanda do CRAS adequado conhecimento do território, a organização e 

articulação das unidades da rede socioassistencial a ele referenciadas, assim como o 

gerenciamento do acolhimento, inserção e acompanhamento dos usuários (BRASIL, 2009c). 

Já com relação à rede intersetorial, evidenciou-se que cada serviço atua de maneira 

diferenciada com os setores não pertencentes à rede da saúde. No que se refere à articulação 

entre os serviços, o NAECAA e o DESUM apresentam uma maior interação com a 

Assistência Social, fato que não ocorre entre este último e o PMF. Já com relação à 

Policlínica, existe interação, porém fundado em “encaminhamentos”, ou seja, não há uma 

assistência articulada.  

 

  
[...] é uma das missões do NAECAA hoje. A gente está sempre bem próximo. Como 

a proteção especial da Assistência Social. Tanto com a coordenação de CRAS e 

CREAS (Entrevistado 1). 
 

A gente tende  a ficar neste setor, mas de qualquer maneira os CRAS os CREAS, e, 

quando possível, a CODIM, a gente tenta articular (Entrevistado 2). 
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Quando chega uma queixa até o CRAS, a responsável lá pelo CRAS chega até a 

gente. Agora a gente não consegue por meios próprios [...] de lá para cá a gente não 

conseguiu fazer mais eventos voltados para criança com o CRAS... Já tivemos 

momentos mais firmes nessa questão com adolescentes. Agora... Estamos muito 

devagar (Entrevistado 3). 

 
Geralmente a gente tem uma abordagem [...], com o serviço do Conselho Tutelar e 

com o CRAS aqui na frente. A gente tenta fazer um acompanhamento intersetorial. 

A gente tem a LBV, mas a LBV tem uma articulação mais tênue. Já estivemos muito 

próximos da Legião da Boa Vontade, mas de 6 anos para cá ficou mais distante. Mas 

essa articulação não funciona com trabalho de prevenção. Apenas quando tem um 

caso específico. Não existe assim um atendimento articulado.  É mais uma questão 

de encaminhamento [...] (Entrevistado 4). 

 

A gente faz um encaminhamento quando acontece muito nos casos de atendimento 

psicológico. Por exemplo, a gente vê que a pessoa tem que ter algum tratamento 

psicológico ou é um caso para atenção de saúde mental (Entrevistado 5). 

 

 

Além disso, ainda com relação à intersetorialidade, na fala do entrevistado 5 também 

fica claro que os grupos de convivência realizados no CRAS não trabalham especificamente a 

temática da violência, não estão em consonância com as reais necessidades sociais e de saúde 

da população local e que estão desarticulados com demais setores. 

 

[...] lá no CRAS o meu grupo específico é “Quebrando o Tabu”, acho que até é o 

que teria um pouco mais a ver. A gente trata bastante sobre questões de gênero e de 

conservadorismo, de machismo. Pode ter alguma relação né? Com os casos de 

violência contra mulher, né? Contra criança também às vezes contra um adolescente, 

né? [...] (Entrevistado 5). 

 

 

No que tange à interação entre a rede de educação e os demais setores, alguns dos 

entrevistados comentaram que havia articulação com seus respectivos setores; outros ainda 

relataram ser esta um desafio. Alguns entrevistados atribuíram a maior interlocução entre 

saúde e educação ao Programa Saúde na Escola, entretanto, numa mesma comunidade, a 

unidade de Saúde da Família encontra dificuldade para trabalhar de maneira mais articulada 

com algumas escolas.  Já o entrevistado da PRGTM relata que somente neste ano realizou 

uma atividade de prevenção às violências na escola, no entanto, a atuação da unidade de saúde 

e das escolas ocorre apenas diante de um caso específico e se dá por meio de 

encaminhamentos. Já no que tange à relação entre a educação e a rede de assistência social, 

observa-se pouca interação. 

 

Sim. Há articulação. Quanto aos equipamentos como também a própria educação 

diretamente nas escolas ou trabalhando diretamente com os núcleos dentro da 
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violação dos direitos que é o Programa Saúde na Escola. A disposição de estar junto. 

(Entrevistado 1). 

 

É. A gente tá sempre procurando trabalhar junto com educação e agora com o 

Programa de Saúde na Escola né? Que está lotado aqui no DESUM. A gente tem 

trabalhado bastante junto com as escolas municipais que fazem parte do programa. E 

a gente está sempre procurando trabalhar junto com a coordenadora desse programa 

de saúde na escola para participar de outras ações junto com ela. Não só das escolas 

pactuadas como outras escolas de um modo geral. Também a gente procura estar 

sempre com o pessoal da Coordenação Municipal de Saúde de Educação 

promovendo capacitações e treinamentos. Para também para sensibilizar a 

necessidade de notificar a violência contra criança e o adolescente e reconhecer a 

situações de violência (Entrevistado 2). 

 

Lá na comunidade a gente tem um diálogo muito bom com a creche. Até com a 

diretora. Teve um caso que ela suspeitou de violência. De criança. Espancamento e 

abuso sexual. Ela entra imediatamente em contato com o posto ou comigo. Que lá 

ela tem uma abertura maior [...] Consegui colher informações. Marcar consulta com 

a médica. Fazer busca ativa [...] Nós temos lá na comunidade um colégio estadual. 

Esse é o que menos fazemos coisas. Porque eles trabalham muito isolados. Nós 

temos a creche, que é muito próxima e o CIEP [...] Nós temos nela uma entrada 

muito boa. Já fizemos o Programa Saúde na Escola, PSE. Algumas vezes temos uma 

entrada muito grande com as diretoras [...] (Entrevistado 3).  

 

[...] Excepcionalmente neste ano a gente fez um trabalho de prevenção na escola. 

Não foi a primeira vez que a escola mandou alguma demanda, mas este ano a gente 

teve fôlego para fazer. Geralmente os profissionais da escola, quando detectam 

algum caso de violência, eles entram em contato com a Policlínica. Eles geralmente 

mandam um encaminhamento [...] geralmente eles têm uma história e estão sempre 

entrando em contato conosco [...] (Entrevistado 4). 

 

Com a educação não muito. Nós temos mais esta interligação com a saúde do que 

com educação (Entrevistado 5). 

 

No conjunto das entrevistas, constatou-se a existência da articulação entre os serviços 

de forma pontual, ou seja, quando ocorre o conhecimento de uma suspeita ou confirmação de 

um caso de violência. Já na observação participante das reuniões, comprovou-se a ausência de 

representantes de diversos setores da rede. Nesse sentido, urge a necessidade de um grupo de 

discussão com a participação efetiva de todos os elementos da rede. 

Recomenda-se a articulação intersetorial por meio de encontros para discussão dos 

casos, visto que supera a fragmentação do conhecimento e favorece a resolução de problemas 

sociais mais complexos, pois permite a interação entre os sujeitos de setores sociais diversos 

e, portanto, de saberes, poderes e vontades. Dessa forma, a atuação em grupos de discussão 

promove a inter e transdisciplinalidade a partir da socialização de problemas, conhecimentos e 

ideias que auxiliem conjuntamente para o progresso e conquistas do enfrentamento da 

violência (MENEZES et al., 2014). 
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Categoria 3: Potencialidades para o desenvolvimento da atenção integral frente à 

violência à criança e aos adolescentes 

  

No que concerne às potencialidades para atenção à violência contra crianças e 

adolescentes, os entrevistados apontaram a interação entre serviços, o empenho dos 

profissionais como facilitadores para a atenção integral das vítimas e a oferta de informações 

fornecidas pelo CRAS sobre cursos profissionalizantes gratuitos para os adolescentes. Ainda 

como potencialidades, destacara as capacitações voltadas para os profissionais (Figura 6). 

 

Figura 6: Potencialidades para o desenvolvimento da atenção frente à violência à criança e 

adolescentes segundo os entrevistados.  

 

                         (Dados da pesquisa, 2017.) 

 

Então você tem que realmente ainda estar encaminhando para outros setores. Mas 

até que a gente ainda tem conseguido. Então assim, a gente tem uma parceria [...] 

Não tem como a saúde dar conta sozinha... então existe a necessidade de uma rede 

intersetorial. Essa rede na criança e no adolescente. No nosso município está bem 

articulada já há tempos, desde 2001, e ela é bem “articulada” apesar de ter furos [...] 

(Entrevistada 1). 

 

[...] é muito mais um empenho de quem está na ponta! De quem está fazendo para 

estar acontecendo. A gente tem uma coordenação super comprometida lá da 

vigilância da prevenção às violências. Há muito comprometimento da coordenação. 

Mas esbarra com outras questões de gestão que vão para além da nossa competência. 

Então, assim, a gente poderia estar fazendo muito mais do que a gente está fazendo 

atualmente. Eu acho que a gente faz até muito para o quanto a gente está recebendo 

de condições de trabalho (Entrevistada 1). 
 

Eu acho que o que está contribuindo atualmente é a motivação das pessoas, né? 

Acho que têm umas pessoas que vestem a camisa, trabalham bastante e são bem 

dedicadas e o próprio departamento né? Tem trabalhado muito bem os profissionais 

que atuam aqui. A gente está trabalhando com a COVIG junto. Essa articulação, de 

um modo geral, acho que é o mais importante (Entrevistado 2). 
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[...] tem a questão de cursos que eles (adolescentes) procuram muito, principalmente 

os jovens [...] a gente informa para também incentivá-los a quererem estar se 

capacitando para conseguir um bom emprego e não ficar totalmente dependente do 

benefício (Entrevistado 5). 

 

Conforme consta nas falas dos entrevistados, há a existência de interação intra e 

intersetorial, porém com limitações por ser pontual, intermitente e ocorrer apenas quando se 

tem conhecimento de casos específicos. Essa interação pode ser considerada como um fator 

que contribui para a atenção às crianças e aos adolescentes em situação de violência.  

Entretanto, seria importante a participação de todos os representantes da rede nas reuniões 

para o alcance do cuidado integral (MENEZES et al., 2014).  

Outra potencialidade destacada foi o empenho dos trabalhadores para o 

desenvolvimento da atenção às crianças e aos adolescentes em situação de violência, 

entretanto convém esclarecer que a falta de infraestrutura e condições adequadas de trabalho 

podem comprometer a autonomia profissional, gerar o excesso de improvisações e, 

consequentemente, em longo prazo, resultarem em insatisfações e desgastes dos 

trabalhadores. Estes contribuem para a queda da produtividade, do empenho/satisfação dos 

profissionais na realização de atividades e impacta diretamente na qualidade da assistência 

prestada aos usuários dos serviços (PEDROSA; CORRÊA; MANDÚ, 2010).  

Sobre os cursos profissionalizantes para adolescentes, destaca-se o capítulo V do 

Estatuto da Criança e Adolescente, no qual se encontram reafirmados os direitos da criança e 

do adolescente à profissionalização e a sua proteção no trabalho, sendo proibido o trabalho 

infantil aos menores de 14 anos de idade, excetuando-se aqueles que se encontram na 

condição de aprendizes (BRASIL, 2017a).  

Ainda convém ressaltar que, no final do século XX, o Brasil foi marcado por novas 

demandas, dentre as quais: acentuada falta de trabalho para maiores de 40 anos; pouca oferta 

de trabalho para jovens recém-formados pelas universidades e/ou sem experiência de 

trabalho; acentuado número de crianças/adolescentes trabalhando em condições de exploração 

e crescimento da evasão escolar. Nesse contexto, investe-se na criação de leis e programas de 

ações para atender às necessidades do mercado, legalização da profissionalização de 

jovens/adolescentes e lhes assegurando o direito à educação em condições dignas (FREITAS; 

OLIVEIRA, 2012). 

No que tange às capacitações sobre a temática da violência, o DESUM, órgão da 

Fundação Municipal de Saúde, tem tido a preocupação de realizá-las, conforme a fala: 
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É... todo ano tem sido ofertada mais de uma normalmente. Desde quando a gente 

está trabalhando no DESUM todo ano tem. Às vezes tem um, dois, três [...] a saúde 

tem. (Entrevistada 2). 

 

Eu Já fiz alguns cursos pela rede no DESUM.  Por conta própria não busquei 

nenhum curso específico (Entrevistada 4). 

 

Segundo o relato, os responsáveis pelas capacitações no município participaram, 

anteriormente, de capacitações ofertadas pela Secretaria de Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro, conforme se observa na fala que se segue: 

 

[...] Tem capacitação porque eu sempre participo. Normalmente o estado fornece, 

então nós participamos [...] (Entrevistado 2). 

 

A entrevistada do NAECAA, também realiza capacitações junto ao DESUM, no 

entanto, comenta que o interesse em participar tem sido um investimento próprio, para a sua 

atualização, ou seja, a mesma conclui que se trata mais de uma busca pessoal, como se 

destaca: 

 

[...] Agora essa questão da capacitação é muito mais uma busca individual do 

profissional de estar se atualizando. Uma questão muito mais pessoal até do que o 

próprio município estar ofertando [...] normalmente, sou eu que busco, mas o 

serviço concorda, estimula e ninguém me proíbe de ir e nem põe dificuldades. Pelo 

contrário. Incentiva a gente a participar (Entrevistado 1). 

  

Já no que concerne às capacitações realizadas na Rede de Assistência Social, a 

entrevistada do CRAS afirma que elas existem, no entanto a única voltada para a temática 

violência foi uma realizada pela COVIG e DESUM para a utilização da ficha de notificação 

de violência. O propósito dessa capacitação foi a utilização da ficha de notificação como 

documento unificado e comum a todos os setores do município para a obtenção de um banco 

único com informações fidedignas a serem utilizadas nas Políticas Públicas, além do incentivo 

da participação dos representantes da rede de Assistência Social nas reuniões de discussão de 

casos de violência do “Projeto de Vigilância às Violências”.    

 

A gente às vezes participa das reuniões e capacitações [...] São fornecidas 

capacitações pelo município e também geralmente ficamos estudando e se 

capacitando para poder trazer o melhor para o usuário, para trazer coisa nova. Tem 

essa questão de estar estudando, mandam o material para a gente [...] Para violência? 

Especificamente? [...] eu acho que não.  Ah! Teve a capacitação para notificação dos 

casos de violência. Mas só foi essa! (Entrevistado 5). 

 

O SUAS reforça que o gestor deve assegurar capacitação dos profissionais do CRAS, 

sendo recomendado que a formação seja continuada e que se prevejam momentos de estudo e 
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aprimoramento da ação (BRASIL, 2009c). No entanto, a fala do entrevistado 5 revela a 

necessidade de rever as temáticas trabalhadas, devendo ser as mesmas condizentes com a 

realidade municipal. Dessa forma, a violência, principalmente no território no qual essa 

unidade está localizada, é tema emergencial para capacitação e discussão. 

Mesmo com as potencialidades expostas, chama a atenção que, para um entrevistado, 

não há potencialidades que possam ser evidenciadas, e, para outro, mesmo apresentando uma 

equipe empenhada, também não há possibilidade de se visualizarem muitas potencialidades 

diante das situações de violência, o que evidencia a dificuldade enfrentada pelos profissionais 

para a atenção às vítimas.  

 

[Longo silêncio] Potencialidades? O que venha facilitar? Porque eu te expliquei... Se 

nós tivéssemos... Mas não há! (Entrevistado 3). 

 

Veja bem, com a equipe de hoje, eu posso dizer que eu sou privilegiada [...] Neste 

momento, hoje, eu não vejo muita potencialidade não.  Não vejo! (Entrevistado 4). 

 

Categoria 4: Limitações para o desenvolvimento da atenção frente à violência à 

criança e ao adolescente 

 

No que diz respeito às limitações para o desenvolvimento da atenção frente à violência 

à criança e ao adolescente, os entrevistados apontam: invisibilidade da criança e do 

adolescente pelo serviço de saúde; invisibilidade da criança e do adolescente pelo serviço de 

assistência social; exclusão social; escassez de serviço de apoio; violência urbana e tráfico de 

drogas; as limitações de diagnóstico de violência e de abordagem da vítima; o excesso de 

trabalho das equipes; ações realizadas para solução de problemas pontuais, ou realizadas a 

curto prazo; precariedade do processo de trabalhado e escassez de recursos financeiros 

(Figura 7). 
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Figura 7: Limitações da atenção frente à violência contra criança e adolescentes  

                                (Dados da pesquisa, 2017.) 

 

Invisibilidade da criança e do adolescente pelo serviço de saúde 

 

Um dos entrevistados aponta a invisibilidade da criança e do adolescente no que se 

refere à oferta de cuidados pelo serviço de saúde. 

 

[...] Na verdade, por mais que a gente fale em ECA, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, você não tem é o mecanismo de ações. No Médico de Família eu não 

vejo. Esse grupo específico de criança e adolescente há uma carência de serviço. 

Você não tem essa disponibilidade. Parece que a criança fica invisível [...] Você não 

tem essa coisa voltada para criança e o adolescente (Entrevistado 3). 

  

 

Convém reforçar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) preconiza no 

artigo 11:  

 

É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do 

adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da 

equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 

 

O Ministério da Saúde aponta que o acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento de crianças e adolescentes não é valorizado nos serviços de saúde como 

fator de prevenção a doenças e promoção da saúde. Isso resulta em desarmonias do 

desenvolvimento infantil, doenças adquiridas por jovens devido aos hábitos não saudáveis 

(como o tabagismo) e de agravos ocasionados pelas violências (BRASIL, 2010c). Esses dados 

foram confirmados por este estudo. 
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Toda a realidade acima demonstrada vem acontecendo também em outros municípios 

pesquisados, o que sugere a necessidade de investimentos por parte dos poderes públicos 

locais em ações direcionadas para a efetiva implementação do Programa de Saúde da Criança 

e do Adolescente, incluindo a abordagem da violência como um de seus focos centrais. Além 

disso, as unidades podem lançar estratégias como, por exemplo, a articulação com escolas do 

território por meio do Programa de Saúde na Escola (PSE) e grupos de educação em saúde 

realizados pelos profissionais da ESF visando aproximar esses sujeitos ao serviço de saúde, 

assim como a criação e o fortalecimento de vínculo entre usuários, famílias e equipe de saúde.  

 

Invisibilidade da criança e do adolescente pelo serviço de assistência social 

 

Conforme se visualiza no discurso da entrevistada 5, no CRAS não há adesão de 

crianças e adolescentes, visto que a maior parte dos usuários atendidos busca apenas os 

benefícios. Logo, a maior parte dos que acessam esse serviço é composta de adultos e idosos, 

como se pode verificar: 

 

No CRAS, geralmente, são os pais que frequentam. Porque lá não aparecem muitos 

adolescentes. Porque como são mais questões do benefício [...] o pessoal procura 

muito o benefício para a família [...] quem aparece é para receber o benefício e são 

maiores de 18 anos.  Então os adolescentes não costumam aparecer [...] a gente foi 

até fazer grupo de adolescente, foi um técnico, que já saiu, e é um grupo complicado 

de ser atraído para o CRAS. É muito mais difícil com adolescentes e crianças. É 

mais fácil criar esse vínculo com os idosos e as mulheres, porque as pessoas têm um 

pouco de dificuldade de criar este interesse de participar (Entrevistado 5). 

 

A atuação do CRAS não deve ser apenas no âmbito individual, mas também familiar, 

grupal e comunitário, por meio de práticas de acordo com a contextualização local e coletiva 

(BRASIL, 2014c). Cabe ressaltar que o SUAS prevê que os CRAS ofertem: Centro de 

Juventude; articulação com entidades comunitárias e filantrópicas; Centro de Convivência de 

Crianças, Adolescentes e Idosos; assim como o Centro de Geração de Renda (BRASIL, 

2009c; BRASIL, 2014c).  

Nessa perspectiva, podem-se citar as atividades realizadas nos CRAS do estado do Rio 

Grande do Norte, que são: acolhimento; atividade socioeducativa; planejamento das ações em 

conjunto com o Conselho Tutelar; articulação socioassistencial (pressupõe-se a articulação 

com os demais serviços de assistência social presentes no território); articulação intersetorial 

(com saúde e educação); benefícios eventuais; entre outras (OLIVEIRA et al., 2014);  
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A atividade socioeducativa é um trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares, 

bem como a oferta de suporte social, permitindo aos usuários tratarem de questões acerca de 

suas vidas que possam ser impeditivas ou potencializadoras à sua emancipação (BRASIL, 

2009c). O CRAS no Rio Grande do Norte realiza grupos de convivência e terapêuticos, 

oficinas, palestras em escolas, reunião com mães do Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(Projovem), encontro com famílias do Programa Bolsa Família (PBF) para orientação sobre 

suas condicionalidades, entre outras (OLIVEIRA et al., 2014). Tais atividades também 

poderiam ser realizadas em Niterói, porém apresentando objetivos e projetos pedagógicos 

bem definidos, que atendam as especificidades locais.  

 

Exclusão social 

 

Ficou evidenciado no discurso dos entrevistados que a exclusão social é vivenciada 

por esses grupos, conforme segue:  

 
Então a clientela tem o mundo dela. Antes de eu trabalhar em uma comunidade eu 

não tinha essa visão. Me amadureceu muito. Eles têm dificuldade de sair da 

comunidade. Seja a pessoa que trabalha com tráfico e o próprio morador [...] Então 

você vê que o pessoal acaba sendo muito excluído mesmo do contexto da sociedade. 

É muito melhor que você (o adolescente) fique ali, que você assalte ali, que você 

coma ali, que você não saia dali! Isso aí é claro para mim. (Entrevistado 3). 

 

[...] Essa regional tem muitos bolsões de pobreza (Entrevistado 4). 

 

Os fragmentos acima expressam a multicausalidade e também a complexidade da 

violência nesse território, relacionando-a à exclusão social e à marginalização de crianças e 

adolescentes de classes menos favorecidas. Nesse sentido, observa-se que a violência coletiva 

pode contribuir para a perpetuação das relações violentas (violência interpessoal). A violência 

coletiva é aquela praticada por grandes grupos ou pelo Estado, caracterizando-se por qualquer 

distinção, exclusão ou restrição motivada por origem racial/étnica ou social. Essa modalidade 

tem por propósito a privação de direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos 

político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública (BRASIL, 

2010a). 

 

Escassez de serviço de apoio 

 

O relato de um entrevistado alerta para a ausência de um serviço específico de 

diagnóstico da violência sexual infantil em Niterói. 
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Hoje qualquer criança que tem uma suspeita de violência sexual você não tem onde 

fazer o diagnóstico. O NAECAA é para fazer tratamento e não cabe fazer 

diagnóstico. E o diagnóstico é importante para a justiça, mas não tem onde fazer. 

Algumas questões a gente fica com uma incompletude, né? Isso é uma coisa 

importante o que eu percebo é que falta muito: o incentivo (Entrevistado 1). 

 

No município, havia um equipamento especializado para o diagnóstico e atendimento 

às crianças e aos adolescentes vítimas violência sexual (Núcleo de Atenção à Criança e ao 

Adolescente Vítimas de Maus-Tratos - Naca). Este era custeado pelo Governo Estadual do 

Rio de Janeiro, porém devido à crise financeira no Estado, houve o encerramento do mesmo 

(MELLO, 2016).  

A Prefeitura Municipal, assim, optou por não assumir a responsabilidade da 

continuidade dos atendimentos a essas crianças vítimas de violência, ficando uma lacuna na 

rede de atenção/diagnóstico da violência sexual a crianças e adolescentes. Diante da situação, 

algumas solicitações judiciais para o diagnóstico de casos de violência sexual infantil têm sido 

feitas ao NAECAA.  

É essencial a identificação dos casos de violência sexual para o conhecimento, 

atendimento, tratamento e acompanhamento adequado e resolutivo tanto das vítimas como de 

suas famílias. Para isso, reforça-se a necessidade de estruturação de serviços de saúde 

especializados para que se possa fazer a detecção das vítimas e oferta de atendimento 

terapêutico adequado (MARTINS; JORGE, 2010). Nesse sentido, investimentos 

governamentais devem ser feitos para o estabelecimento e continuidade dos serviços e 

equipamentos da rede de atenção.   

  

Violência urbana e tráfico de drogas 

 

Um dos entrevistados destacou a estreita ligação entre a violência urbana e o tráfico de 

drogas, fato que limita as ações. 

 

Mas tem uns que são do poder paralelo. É do tráfico. Nós tentamos abordagem. Mas 

não conseguimos por conta dessa violência urbana. E essa questão do tráfico da 

vulnerabilidade no território. Por mais que você ache que não é muito latente essa 

questão da violência urbana, né? Já tivemos assalto em frente ao posto. E esses são 

todos dessa faixa etária, adolescente. Crianças sem perspectivas de futuro. São 

comuns trocas de tiro próximo ao posto e a escola. Respondendo à sua pergunta, a 

gente não consegue fazer um trabalho direcionado a essa clientela. Ela é 

extremamente estigmatizada. A gente não consegue ter acesso (Entrevistado 3). 
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Do poder paralelo, procura ajuda quando há troca de tiro com policial... Então eles 

tomaram tiro e querem que você vá lá socorrer. Ou atende aqui. Acalmaram as 

coisas? Faz curativo lá ou eles vem até a gente. A gente recebe esses casos, mas a 

gente não consegue adentrar muito neles. Você não consegue fazer uma educação 

em cima disso. É a realidade dele. Aí eles falam: hoje é segunda vez que tomei um 

tiro... Assim, não conseguimos ter abertura a esse público (Entrevistado 3). 

 

Essa regional tem [...] muitas comunidades envolvidas com a questão da violência 

como um todo, não só a violência intrafamiliar, como também a violência das 

Comunidades [...] a questão do desemprego, o uso de drogas... A gente está vendo 

hoje, infelizmente, nas comunidades aqui no entorno, o uso de crack, que vem sendo 

uma situação que tem deixado às crianças muito vulneráveis. Esta negligência é um 

tipo de violência. A gente fica assim... Sem saber o que podemos fazer para 

minimizar isso (Entrevistado 4). 

 

Diante dessa situação, evidencia-se que a parceria entre os diversos setores ainda é 

considerada insuficiente, principalmente nas ações dirigidas aos adolescentes envolvidos com 

o tráfico. A baixa oferta de formação/escola, a ausência de atividades esportivas, culturais, 

educacionais, principalmente de cursos profissionalizantes são produtores de pouca 

perspectiva de futuro e influenciam negativamente no processo de crescimento e 

desenvolvimento desses jovens. Portanto, seria necessário tirá-los da ociosidade e prepará-los 

para um futuro melhor (MORAES; LOBATO; NASCIMENTO, 2012).  

O ECA ainda afirma que “a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. Entretanto, este 

estudo comprovou a ausência de políticas capazes de retirar esses indivíduos do processo de 

marginalização que contribui, claramente, para a ocorrência de violência, não apenas 

doméstica, mas também urbana, colocando-os, dessa maneira, em posição de extrema 

vulnerabilidade.  

 

As limitações de diagnóstico de violência e de abordagem da vítima  

 

O depoimento do entrevistado que representa o serviço de saúde da família aponta a 

dificuldade de diagnóstico da violência por parte das equipes, assim destaca:  

 

[...] De violência doméstica só teve um caso que a paciente chegou até mim. Ela 

chegou e abriu o jogo e falou que apanhou do marido. Que já tinha procurado ajuda 

na emergência, mas não sei se é verdade. Mas são pouquíssimos casos [...] Criança, 

nesse estado, você não consegue ter uma percepção [...] (Entrevistado 3). 

 

As situações de violência doméstica contra crianças e adolescentes são de difícil 

detecção por parte das equipes de saúde da família. Tal dificuldade se deve à característica 
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inerente ao tipo de violência e ao fato de que os familiares tendem a velar as ocorrências de 

episódios violentos. Logo, as vítimas e suas famílias raramente revelam a violência 

espontaneamente à equipe de saúde. Portanto, a detecção da violência doméstica se dá 

principalmente por meio da comunicação com outras instituições, como as escolas, e também 

mediante denúncia de vizinhos (MORAES; LOBATO; NASCIMENTO, 2012).  

Além disso, o entrevistado revelou que tem dificuldades para abordar os casos de 

violência, conforme se pode verificar: 

 

Como abordar o assunto sem dificuldade? É que temos muita dificuldade nessa 

abordagem desse paciente após um episódio de violência [...] você vai abordar o 

paciente que trabalha no tráfico [...]Nós temos dificuldade de abordagem [...]. Outro 

caso que marcou muito... A sogra denunciou a violência na criança de 6 a 7 anos [...] 

E por conta disso a mãe perdeu a guarda dessa criança [...] Essa mãe conversou 

sobre essa questão, sentou e chorou. Essa foi muito difícil na abordagem 

(Entrevistado 3). 
 

A dificuldade por parte de profissionais para abordar e acompanhar famílias em 

situação de violência devido à complexidade exigida é uma realidade e sugere não apenas 

ações de educação permanente dos profissionais abordando práticas para a identificação de 

casos, acolhimento e acompanhamento das vítimas e famílias, mas também a organização do 

processo de trabalho dos profissionais e serviços de atenção (MORAES; LOBATO; 

NASCIMENTO, 2012). 

 

O excesso de trabalho das equipes 

 

Também se comprovou que o excesso de trabalho por parte dos profissionais impacta 

negativamente no empenho da atenção às vítimas de violência infanto-juvenil.  

 

[...] nós temos uma dificuldade muito grande em cima disso porque... Acaba que nós 

do PMF estamos totalmente atribulados. Têm muitas coisas que são da parte 

assistencial que ficam um pouco de lado. Você não tem essa assistência. Às vezes 

você faz porque tem que fazer correndo. Aí tudo bem. Você faz uma coisa só para 

maquiar. Só porque tem que fazer. Então você não consegue resolver nada. Haja 

vista as quantidades de notificações que a Regional aqui tem. Você não consegue 

desenvolver ações (Entrevistado 3). 

 

Nosso território é imenso nós temos cerca de 7.900 pessoas de acordo com o censo 

de 2010 [...] Eu tenho um agente de saúde aqui, que não é agente comunitário. Mas 

como esse território é imenso, este agente não pode ir a todos os lugares [...] um 

único agente! (Entrevistado 4). 

 

Segundo Day (2003), os profissionais da saúde não apenas apresentam despreparo por 

falta de conhecimento, mas também indiferença e medo em relação ao problema da violência 
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doméstica e suas consequências. Os serviços têm poucos profissionais que, em sua maioria, 

ficam isolados, sentem-se desvalorizados e com enorme sobrecarga de trabalho, o que resulta 

na dificuldade de detecção e prevenção das consequências das violências. 

 

Ações realizadas a curto prazo 

 

Um dos entrevistados afirma que há descontinuidade de ações, ou seja, são realizadas 

de forma pontual, para aquele caso específico, em curto prazo: 

Ações são pontuais... É uma descontinuidade dessas ações... Você começa um 

projeto. Você termina esse projeto. Por exemplo, hoje no município a gente está com 

uma lacuna que é importante e que precisa ser solucionada. Essa questão do 

diagnóstico é um exemplo disso (O Núcleo de diagnóstico de violência contra 

criança e adolescente fechou devido à crise financeira no Estado do Rio de Janeiro e 

o município não continuou o funcionamento) (Entrevistado 1). 

 

Nessa perspectiva, quando se propõem projetos, principalmente no setor da saúde, há a 

necessidade de se distinguir o tempo de governo do tempo dos projetos de médio e longo 

prazo. Logo, os governos têm por objetivo e missão tanto dar respostas efetivas em curto 

prazo, quanto desenvolver atividades de caráter mais reflexivo e propositivo. Devem-se levar 

em conta as atividades de curto prazo, mas ter por referência os médio e o longo prazos, 

possibilitando que se formulem projetos mais efetivos para o setor da saúde e a sociedade 

(COHN, 2009). 

 

Precariedade do processo de trabalhado 

 

Entrevistados do setor saúde apontam a deficiência quantitativa de profissionais e a 

fragilidade do vínculo empregatício: 

 

[...] a gente já teve uma equipe melhor formada, mais plural. Hoje a gente está 

basicamente com psicólogo e assistente social. A gente já teve uma equipe com o 

psiquiatra, ginecologista, além de psicólogos pediatras. Então assim, a gente vem 

perdendo um pouco essa capacidade de atender essa questão múltipla da Criança e 

do Adolescente quando eles chegam. Você tem que estar sempre encaminhando para 

um outro lugar, esperando uma parceria de um outro lugar. A partir do momento que 

você tem os profissionais alocados aqui, você tem resolutividade... algo muito 

melhor e muito mais rápido (Entrevistado 1). 

 

 

Isso é uma coisa importante o que eu percebo é que falta muito: o incentivo. Se você 

realmente colocar os profissionais bem remunerados com condições de trabalho, 

funcionaria. A questão mesmo do investimento da formação continuada destes 
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profissionais, acho isso importante... como em tudo né? A gente vê as fragilidades e 

percebe que é muito mais um empenho de quem está na ponta! (Entrevistado 1). 

 

A situação de contrato também é muito irregular. Há muita mudança do profissional 

de ponta. Então isso acontece e não só da ponta, mas os conselheiros, o pessoal da 

Secretaria de Educação, da assistência social,... então muda muito essas políticas 

(Entrevistado 2). 

 

[...] e assim há a falta mesmo de recursos humanos, de pessoas para trabalhar com 

essa temática. A possibilidade de ampliar isso é muito escassa.  Assim, esse tema 

acaba fazendo parte do cotidiano da unidade. Não há mais uma equipe voltada para 

isso, para este trabalho de fato, com possibilidade de reverter à situação de violência 

[...] (Entrevistado 4). 

 

Nesse sentido, outro importante entrave para a efetivação da vigilância às violências e 

atenção às vítimas é a precariedade dos contratos de trabalho dos profissionais. No Brasil, o 

setor da saúde apresenta grande precariedade nos vínculos de trabalho e falta incentivos para a 

permanência dos trabalhadores, levando-os a buscar outras oportunidades empregatícias, o 

que resulta na alta rotatividade dos profissionais. Tal realidade gera alta rotatividade de 

profissionais, aumento de custos de reposição de pessoal, insatisfação no ambiente de trabalho 

e interrupções dos serviços de saúde (SCALCO; LACERDA; CALVO, 2010). 

 

Escassez de recursos financeiros 

 

Outro fator que tem limitado o desenvolvimento da atenção às violências contra 

crianças e adolescentes é a escassez de recursos, conforme se constata nas falas a seguir: 

 

Hum... Junto com a coordenação (do DESUM) de prevenção à violência 

conseguimos uma verba do governo federal e a gente até montou algumas ações 

aqui (NAECAA) para os técnicos. A gente fez uma capacitação de terapia familiar 

[...] participamos de um congresso em Fortaleza... enfim... levando a equipe para 

fazer, mas isso foi por conta nossa e não porque o município deu condições para 

nós. A gente através de um recurso público Federal que a gente conseguiu fazer isso. 

Nós compramos as coisas para o NAECA com esses recursos e não por investimento 

do município” (Entrevistado 1). 

 

Eu acho que é o pouco investimento mesmo que se tem, sabe? É uma precariedade, 

é uma desmobilização dos serviços, uma desestruturação... Então eu acho que assim, 

a gente hoje com essa crise social econômica e política que a gente se encontra tudo 

está muito frágil. Fragilizado. A gente encontra um desmonte mesmo disso. Então 

você não consegue ter ações de longa duração de média duração você consegue 

algumas ações pontuais (Entrevistado 1). 

 

[...] A gente tem limitações de recursos materiais e de pessoal [...] E o recurso 

financeiro também. E o equipamento não tem internet, não tem computador, não tem 

impressora. Isso limita muito! Um departamento Técnico que não tem muitas vezes 

nenhum computador com internet funcionando. Os recursos financeiros. A gente 

está improvisando, pedindo. A gente está sempre pedindo contribuição. Correndo 

atrás para conseguir as coisas. A gente faz os Planos Municipais e nem sempre 
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executar. Porque a gente não consegue os recursos financeiros. Então a gente faz a 

maneira que é possível e não o ideal (Entrevistado 2). 

 

Nosso território é imenso [...] então, assim, a gente não tem carro até para você fazer 

um deslocamento para ir à escola. Existe toda uma logística que nós não temos. 

Então isso também é fator limitante. A falta de infraestrutura de tudo, de carro, de 

profissionais [...] (Entrevistado 4). 

 

É evidente, conforme os posicionamentos dos entrevistados, que a precariedade de 

infraestrutura, a baixa disponibilidade de insumos e medicamentos geram comprometimentos 

no processo de trabalho, insatisfações, desgastes, improvisações, conflitos com os usuários, 

dificuldade para planejamento de recursos, interrupções na oferta de ações e serviços, 

dificuldades no desempenho e na realização da assistência com qualidade (PEDROSA; 

CORRÊA; MANDÚ, 2010).   

Não obstante, essa realidade não é exclusiva dos serviços de saúde, visto que outros 

componentes da rede intersetorial podem enfrentar a mesma problemática. Outro estudo 

comprovou que o excesso de trabalho e a escassez de infraestrutura dos Conselhos Tutelares 

são obstáculos para a condução de casos de violência contra crianças e adolescentes, levando 

os conselheiros a priorizarem apenas os casos de maior gravidade. Logo, o empenho e ações 

dos mesmos são menores frente às situações consideradas de menor gravidade e risco. Isso 

resulta no prejuízo da prevenção de consequências da violência e no agravamento dos casos 

(GONÇALVES FERREIRA, 2002).      

 

Categoria 5: Movimento para a qualificação da atenção integral às crianças e aos 

adolescentes vítimas de violência 

 

Dentre as múltiplas indicações elencadas para qualificar a atenção integral às vítimas 

de violência, podem-se destacar: maior visibilidade às crianças e aos adolescentes como 

grupos prioritários; sugestões para capacitações; fortalecimento da articulação da rede 

intersetorial;  reconfiguração da atuação do Conselho Tutelar; melhoria da estruturação das 

instituições; políticas públicas a longo prazo; projetos sociais e instituições de acolhimento; 

maior integração com as associações de moradores; e material educativo, conforme a figura 

8.  
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Figura 8: Sugestões para a atenção integral às crianças e adolescentes vítimas de violência 

 

                                (Dados da pesquisa, 2017.) 

 

Dar visibilidade às crianças e adolescentes como grupos prioritários  

 

Uma das importantes sugestões refere-se a conferir visibilidade às crianças e aos 

adolescentes como grupos prioritários nas unidades de saúde da família e lançamento de 

estratégias para atrair o público para acessar os serviços, conforme se apresenta na fala: 

 

[...] Se tratássemos essa clientela como um grupo prioritário seriam mais visíveis, 

como você tem com gestante, o hipertenso, o diabético [...] se fez 2 anos, você 

começa a perder de vista essa criança. De repente se nós fossemos fazer grupos [...], 

enfim, com várias temáticas pertinentes à criança e adolescentes, cada um dentro de 

sua esfera, de sua faixa etária, acho que a gente conseguiria ter uma abertura maior. 

A gente não consegue fazer isso. Não é viável. Já houve tentativas sim, inclusive na 

escola (Entrevistado 3). 

 

Antes da implementação de atividades que visem ao aumento da adesão de crianças e 

adolescentes às unidades de saúde, deve-se inicialmente compreender as situações 

experienciadas pelos adolescentes e familiares, buscando detectar as potencialidades e as 

dificuldades de incluí-los como usuários do serviço (MARQUES; QUEIROZ, 2012; MAIA, 

et al., 2016). 

Os usuários precisam ser considerados coparticipantes no processo de cuidar nos 

serviços. Assim, os trabalhadores deveriam estar sensíveis e tecnicamente preparados para 

captar as reais necessidades de saúde, as carências não apenas de aspecto biológico, mas 

também psicossocial. No que tange, principalmente, aos adolescentes, o cuidado pressupõe a 
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horizontalização das ações e das relações profissionais da unidade de saúde e de demais 

setores, assim como dos atores sociais envolvidos. Portanto, é fundamental a mudança no 

processo de trabalho das equipes.  

 

Sobre as ofertas de capacitações 

 

No que tange às capacitações, foi sugerido que fossem direcionadas para a abordagem 

e atenção às vítimas de violência contra crianças e adolescentes.  

 

As capacitações deveriam ser melhores e mais bem direcionadas [...] O problema 

dessa situação que é uma questão da própria abordagem com as vítimas 

(Entrevistado 3). 

 

  

Outra proposta referente às capacitações foi a participação e sensibilização de toda 

rede intersetorial, conforme a fala: 

 

Eu acho que a principal coisa seria a capacitação da rede intersetorial como um todo, 

né? Os conselheiros tutelares, o pessoal da assistência social, dos CRAS e CREAS, 

o pessoal da Saúde Mental, da educação... Então eu acho que para a atenção à 

Criança e Adolescente todo mundo tem que ter. Pensar junto da mesma maneira, 

articulada e em parceria. Então, a gente vê que o nosso trabalho na saúde é 

prejudicado por que a gente vai até onde dá. Chega um momento que nós 

precisamos do Conselho Tutelar, do Ministério Público, CREAS e CRAS e muitas 

vezes essa articulação fica prejudicada por conta disso (Entrevistado 1). 

  

 

Já o entrevistado da rede de assistência social (Entrevistado 5) ainda sugere uma 

capacitação realizada pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (CODIM) 

voltada para a realização da atenção às vítimas de violência. Convém esclarecer que a 

CODIM  é um organismo de incentivo aos demais órgãos municipais no desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para as mulheres, que ainda oferece o serviço intitulado Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher em situação de Violência, que realiza acolhimento e 

escuta da mulher com o intuito de romper com o ciclo da violência e estimular a autonomia. 

 

[...] Eu acharia legal fazer uma capacitação com a CODIM falando sobre o trabalho 

deles. Eu tinha visto na faculdade, mas gostaria de ver de novo que tivesse uma 

palestra. É importante estar sabendo como eles atuam, para que possamos orientar 

usuários quando acontece alguma coisa. Para poder informar e também dar uma 

confiança maior no sistema, porque eles ficam bastante desacreditados [...] 

(Entrevistado 5). 
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Diversos autores apontam que os profissionais apresentam dúvidas ao trabalhar a 

problemática da violência contra crianças e adolescentes na rede de serviços tendo em vista a 

formação/capacitação deficitária, que raramente inclui conhecimentos técnicos específicos 

sobre a temática. Portanto, com o intuito de sanar a deficiência no processo de formação deve 

haver a capacitação contínua nos serviços (ALMEIDA; MIRANDA; LOURENÇO, 2013; 

MAIA et al., 2016). Logo, os profissionais não apenas da saúde, mas todos os profissionais da 

rede de cuidados e proteção social deverão ser capacitados a identificar maus-tratos, acionar 

os serviços existentes visando à proteção das vítimas e acompanhar os casos identificados 

(BRASIL, 2001; 2010c).  

Vale destacar a necessidade de se realizarem modificações na formação dos 

profissionais e contribuir, assim, para o atendimento de qualidade às vítimas, com capacidade 

de identificar e intervir em possíveis casos de violência, além da realização das ações de 

prevenção às violências e promoção da cultura da paz (ALMEIDA; MIRANDA; 

LOURENÇO, 2013). 

 

Fortalecimento da articulação da rede intersetorial 

 

Outra proposta foi o fortalecimento da articulação entre os diferentes setores na 

atenção às crianças e aos adolescentes, em ações de prevenção às violências e em atividades 

voltadas para a promoção da saúde, conforme se comprova abaixo: 

 

Eu acho que você realmente tem que continuar com essa parceria com todos os 

parceiros envolvidos [...] o espaço para você ter os fóruns de discussão de casos, 

para todos estarem ali juntos. Isso é importantíssimo. Eu acho que a gente está 

tentando concretizar isso com muita dificuldade. Uns se engajam mais outros não 

(Entrevistado 1). 

 
Deveria ter outras instituições envolvidas nisso. Uma rede mais ampla. Você 

conseguiria resolver. Fazer isso que eu estava te falando. Você teria uma perspectiva 

melhor com essa clientela (Entrevistado 3). 

 
Então eu acho que tem que ter esse envolvimento com a rede, dependendo da 

localidade, esta ligação entre saúde, assistência e educação. Acho interessante, de 

repente, a gente estar se comunicando [...] entrar em contato, ver se já está sendo 

acompanhado, por exemplo, pelo CRAS. O caso não é só da Policlínica. Às vezes 

ele nunca passou pelo CRAS [...] pode se intensificar esta rede e ter uma atenção 

mais integrada. Acho que esta articulação precisa melhorar. Eu acho interessante 

também inserir essas pessoas nas atividades do CRAS, nos nossos grupos 

(Entrevistado 5). 
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Além da capacitação, enfatiza-se a necessidade de uniformizar o atendimento, a 

governabilidade das equipes locais, associadas ao modelo de gestão de redes para a 

organização do fluxo da rede de cuidado e atenção integral e a criação dos protocolos para 

crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência (BRASIL, 2010c; 

CAVALCANTI; SOUZA, 2010). 

Pesquisadores defendem que unicamente a capacitação não é suficiente para a garantia 

da atenção integral às vítimas de violência. É primordial o apoio dos gestores públicos, dos 

órgãos de proteção e assistência social, com o intuito de subsidiar e fortalecer a prevenção e o 

combate à violência, agregando e estruturando a rede de serviços intersetoriais (MACHADO 

et al., 2016).  

 

Reconfiguração da atuação do Conselho Tutelar 

 

Também foi proposta uma reconfiguração, ou melhor atuação do Conselho Tutelar, 

como se visualiza na fala: 

 
Uma maior consistência desses Conselhos Tutelares. Eu acho que precisaria de uma 

outra ótica. Outra forma de se eleger essas pessoas para estes cargos. Se desvincular 

das questões políticas e partidárias. Eu acho que isso é importante. Você realmente 

identificar aquelas pessoas que têm compromisso com a causa e colocar essas 

pessoas ali (Entrevistado 1). 

 

 

O Conselho Tutelar (CT) deve zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, conforme postulado pelo ECA. Para outros autores, o CT realiza as seguintes 

atividades: requisitar serviços públicos; representar junto à autoridade judiciária nos casos de 

descumprimento injustificados de suas deliberações; encaminhar ao Ministério Público o 

relato de fato da infração administrativa ou penal que fere os direitos; requisitar documentos; 

assessorar o poder executivo local para elaboração de proposta orçamentária voltada aos 

planos e programas de atenção dos direitos da criança e do adolescente (EDUARDO; EGRY, 

2010).  

Portanto, é evidente que a maneira prevista/defendida de atuação desse órgão reforça a 

fragmentação assistencial, que está embasada em “relatórios”, “processos” e 

“encaminhamentos” sem qualquer interlocução com os serviços de saúde, educação, entre 

outros setores. A reconfiguração desse modo de operar precisa ser revista.   

Cumpre enfatizar que, para a garantia de direitos, faz-se necessária a atenção integral 

às crianças e aos adolescentes vítimas de violência, que é alcançada quando a rede 



116 
 

intersetorial está disposta à transdiciplinaridade e à atenção planejada, estratégica e conjunta. 

Nesse sentido,  a questão não se refere à suficiência dos profissionais envolvidos, deve haver 

uma mudança da prática e do processo de trabalho dos Conselhos Tutelares. 

 

Melhoria da estruturação das instituições 

 

Foi proposta a melhoria da estruturação das instituições, como se visualiza na fala: 

 

[...] Tem a questão até de você ter a necessidade de ter uma estrutura física melhor 

para receber essas pessoas (Entrevistado 1). 

 

Minimamente uma equipe [...] A gente tem uma boa relação com as escolas, mas a 

gente fica com uma demanda mais de “apagar incêndio”! Se a gente tivesse uma 

equipe, poderia fazer essa visitação, esta proximidade tendo uma agenda [...] para 

fazer a articulação e o fortalecimento da vinculação [...] (Entrevistado 4). 

 

Autores reforçam que muitos serviços não são disponibilizados em virtude de 

problemas estruturais (MACHADO et al., 2016). É necessária a adequação da área física, a 

compatibilização entre a oferta e a demanda dos serviços para o alcance da atenção integral às 

crianças, aos adolescentes e às suas famílias da rede de cuidados e de proteção social 

(BRASIL, 2010c). 

Um estudo realizado em unidades de saúde da região norte do estado do Rio Grande 

do Sul do Brasil apontou que o atendimento e o acolhimento realizados pelos profissionais 

também esbarram na falta de todo um sistema estruturado, de recursos humanos e incentivos à 

qualificação para a atenção às crianças em situação de violência (COCCO; SILVA; JAHN, 

2010). Dessa forma, comprova-se que a realidade do município de Niterói também se 

configura em outros locais do país, o que indica a necessidade de estruturação da rede de 

atenção em todo o território nacional. 

 

Políticas públicas a longo prazo, projetos sociais e instituições de acolhimento 

 

Também foi apontada a necessidade de políticas públicas a longo prazo, projetos 

sociais e instituições de acolhimento, conforme as falas: 

 

Eu acho que assim, a questão de você ter projetos escolares, de renda para esses 

jovens e adolescente, até mesmo para as próprias famílias. Uma maior interlocução 

dos gestores, não dos técnicos, eu acho que falta isso! Uma política pública bem 

definida em nível de gestão. Um compromisso escrito e você colocando metas a 

médio e a longo prazo [...] Ter instituições de acolhimento melhor, com mais 



117 
 

qualidade de projetos que realmente você consiga colocar essas crianças para fazer 

esporte. A questão mesmo do reforço escolar mais proeminente [...] (Entrevistado 

1).  

  
[...] acho que a única saída que a gente vê são estas instituições, como a Instituição 

Doutor March, como a LBV e algumas outras instituições filantrópicas que fazem o 

acolhimento dessas crianças pelo menos uma parte do dia para elas terem ao menos 

o que comer. [...] Quando vemos uma situação dessas (desemprego), a gente 

trabalha muito com a questão do CRAS, estar mandando estas famílias que estão 

neste momento de vulnerabilidade (desemprego), na tentativa desta mãe ficar mais 

fortalecida no que tange ao mínimo de alimentação (Entrevistado 4). 

 

O próprio Ministério da Saúde (2010c, p. 14-15) ressalta que a resiliência de crianças e 

adolescentes em situação de violência depende principalmente de três fatores, que são: 

 

(1) Atributos pessoais como autonomia, autoestima e competência social; (2) 

Família coesa, em que não há negligência e existe pelo menos um adulto com laço 

afetivo forte com a criança ou o adolescente, que oferece suporte emocional nos 

momentos de crise; (3) Rede de apoio social e recursos institucionais que encorajem 

e apoiem a criança e o adolescente no enfrentamento das circunstâncias da vida. 

 

Dessa forma, deve-se promover nos municípios o fortalecimento das políticas sociais 

básicas de saúde, educação, assistência social e de direitos humanos, articuladas com os 

sistemas de justiça e de segurança pública, além da importância do fortalecimento da rede de 

apoio não governamental para o alcance da atenção às vítimas de violência e suas famílias 

(BRASIL, 2010c). 

 

Maior integração com as associações de moradores 

 

Outra sugestão destacada foi para a ampliação da frágil integração hoje existente com 

as associações de moradores, como ressalta o entrevistado 4: 

 

[...] as associações de moradores poderiam estar mais próximas da gente, mas com 

todo este contexto político que a gente vive hoje, as associações de moradores 

ficaram muito fragilizadas e o presidente das associações não comparecem tanto ao 

fórum de comitê intersetorial [...] e ao comitê de colegiado da unidade. Então, assim, 

[...] por uma questão macro houve este distanciamento da associação de moradores 

[...] se a gente conseguisse a participação nestes fóruns, seria mais dinâmico, estaria 

acessando mais essas crianças que estão fora da escola e que sofrem com a 

violência. Só por estar fora da escola já é um fator de violência (Entrevistado 4). 

A partir da fala supracitada, entende-se a importância da utilização dos atores sociais 

locais na articulação entre a equipe e o território não apenas para o desenvolvimento da 

atenção às vítimas, como também para práticas de prevenção às violências e promoção da 

cultura da paz (BRASIL, 2009c).  
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Ainda convém citar a importância da rede social, que se constitui numa teia de 

relações interpessoais, consistindo numa maneira de o sujeito configurar os vínculos que 

possui no meio social, podendo haver trocas de ajudas. Essa rede pode não ser apenas formal 

– compreendendo unidades de saúde, unidades de serviço social, escolas, entre outras –, mas 

também informal – constando da família, vizinhos, amigos, igreja, entre outras – 

(SANICOLA, 2008). Portanto, a utilização da própria rede social do usuário é uma importante 

ferramenta nas ações frente à violência contra crianças e adolescentes. Desse modo, 

compreende-se que não só a associação de moradores, mas também toda rede social pode ser 

utilizada como instrumento de atuação.  

 

Material educativo  

 

O entrevistado do CRAS também sugeriu o fornecimento de material educativo por 

parte da assistência social para os usuários, como se visualiza: 

 

Ah, seria legal ter uns panfletos para deixar nas unidades sobre essa questão de 

violência [...] até porque, se tiver este material disponível, a gente entrega para a 

pessoa. Já tem alguma coisa ali resumida (Entrevistado 5). 

 

  

A Política Nacional de Promoção da Saúde prioriza ações para a prevenção da 

violência e estímulo à cultura de paz, sendo competência da esfera municipal: “identificação, 

articulação e apoio a experiências de educação popular, informação e comunicação, referentes 

às ações de promoção da saúde” e “elaboração de materiais de divulgação visando à 

socialização da informação e à divulgação das ações de promoção da saúde” (BRASIL, 2016, 

p. 35). 

 Tendo em vista o conceito ampliado de saúde, o qual compreende a intersetorialidade, 

a educação em saúde se dá por meio de conjunto de práticas que contribui para o aumento de 

autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores, a fim de 

alcançar uma atenção conforme suas necessidades de saúde (FALKENBERG et al., 2014).   

Portanto, deve-se fazer um investimento não apenas na reprodução de “panfletos” 

(tecnologia educação impressa), mas também de outras tecnologias educacionais (TE), como 

a educação pelos pares por meio de práticas grupais educativas participativas que favorecem a 

reflexão sobre as questões de saúde e que sejam correspondentes à realidade do contexto 

social vivido, bem como a construção de um saber mútuo e simultâneo pelos envolvidos 
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(usuário e profissionais), sendo viável desenvolvimento em diferentes cenários (TEIXEIRA; 

MOTA, 2011).  

Faz-se fundamental o desempenho de práticas educacionais que considerem o saber 

popular (com perspectiva progressista como instrumento de equalização social) que visem ao 

processo crítico-reflexivo dos usuários; estimulem a autonomia; construa 

saberes/conhecimentos dos usuários e profissionais – educação pelos pares; como também a 

produção de tecnologias educacionais validadas. Essa validação possibilita um maior controle 

e qualidade das informações fornecidas à população, e que emergem das necessidades dos 

usuários (os quais também participam do processo de validação da TE junto aos profissionais) 

(TEIXEIRA; MOTA, 2011; FALKENBERG et al., 2014). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo evidenciou diferenças entre os perfis epidemiológicos de violências 

vivenciadas por crianças e adolescentes, o que sugere o desenvolvimento de políticas públicas 

diferenciadas para os dois grupos etários. Ainda em relação ao perfil, outro aspecto que 

merece atenção é a má qualidade do preenchimento das fichas de notificações de violência, 

que devem subsidiar a identificação das prioridades locais. Os dados apresentados revelam 

que informações como “cor de pele da criança”, “escolaridade” e “autor da violência” 

apresentam níveis elevados de ausência de registro. É essencial ressaltar também que 

informações não correspondentes à realidade podem prejudicar o conhecimento mais 

detalhado do fenômeno, interferindo nas ações de planejamento, organização e 

operacionalização da atenção integral às crianças e adolescentes vítimas de violência. Nesse 

sentido, recomenda-se o desenvolvimento de novos estudos para a identificação dos entraves 

para a notificação.  

Quanto à análise dos encaminhamentos, destaca-se a necessidade de correção do 

sistema SINAN e programas de análise estatística por parte do governo federal para viabilizar 

a avaliação das informações. Além disso, percebeu-se que a inadequação do preenchimento 

da ficha de notificação, o fornecimento de endereços errados e a ilegibilidade colaboraram 

para a não localização das vítimas de violência. 

Ainda em relação ao perfil da violência contra crianças, considera-se relevante criar 

mecanismos de assistência às famílias em situação de risco e o desenvolvimento de estratégias 

de prevenção da violência infantil, buscando dialogar com as comunidades e com os 

diferentes grupos sociais outros modelos de educação. Além disso, é fundamental a ampliação 

da oferta de creches e escolas em horário integral para filhos de pais que trabalham e o 

fornecimento de mecanismos de apoio às famílias, principalmente àquelas chefiadas por 

mulheres (mães).  

Já com relação aos adolescentes, tendo em vista o envolvimento com a violência 

urbana e a possível marginalização, destaca-se que a atuação na construção de trabalhos na 

perspectiva da Cultura de Paz, devendo ser desenvolvido, não apenas no plano micro das 

ações – diz respeito às ações individuais, sobre valores e atitudes, relações familiares, 

comunitárias e lançamento de estratégicas como a educação em saúde e Programa Saúde na 

Escola para fortalecimento de vínculo e maior adesão aos serviços de saúde –, mas também e 

principalmente uma atuação numa perspectiva macro – implica processos sociais, mudança 

coletiva, criação de políticas públicas que abarcam os diferentes setores, estruturas 
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institucionais, programas educativos, inclusão social e geração de renda –, que envolve 

investimento governamental.  

No que se refere à atenção integral à crianças e aos adolescentes em situação de 

violência, os diferentes serviços (CRAS, NAECAA, DESUM, PMF e Policlínica) da rede 

atenção buscam realizar ações que minimizem as consequências da violência ou reduzam os 

números de casos, resguardando suas especificidades. Entretanto, a complexidade do 

fenômeno da violência e a fragilidade das políticas locais referentes a esse evento corroboram 

para a perpetuação do número de casos. O projeto de vigilância às violências no município de 

Niterói pode ser entendido como um dos movimentos implementados com vistas à instituição 

de um fluxo de retorno dos casos atendidos inicialmente pela rede hospitalar, ou seja, a 

continuidade do cuidado na perspectiva da atenção integral, tendo a discussão conjunta frente 

às situações de violência. 

No que concerne aos resultados obtidos por meio da observação participante das 

reuniões, os casos de violência autoprovocada recorrentes e o grande número de acidentes de 

motos conduzidas por adolescentes chamam a atenção e indicam análises aprofundadas em 

estudos futuros. Outro importante aspecto é a necessidade, por parte das equipes de saúde da 

atenção primária, de se assinalar a delimitação geográfica do território para o 

desenvolvimento de estratégias planejadas a partir de diagnósticos situacionais capazes de 

identificar as reais necessidades de saúde e potencialidades frente à violência contra crianças e 

adolescentes.  

A fala dos entrevistados evidenciaram poucas potencialidades diante dos desafios 

enfrentados para a atuação frente aos casos de violência, ações de prevenção desse agravo e 

de promoção da cultura da paz. Entretanto, como pesquisadora e sendo participante do 

“Projeto de prevenção às violências”, pude evidenciar que há potencialidades. 

Destaque foi dado para as capacitações empreendidas pelo DESUM e NAECAA, que 

no entanto, deixam lacunas quanto à abordagem dos casos, fato que necessita ser revisto. Foi 

também assinalada a articulação entre os equipamentos frente à situação de violência, porém 

com muitos pontos a serem ajustados na medida em que as ações empreendidas são pontuais. 

Em relação às limitações para a as ações de atenção as violências, elas foram as que 

ocuparam o maior espaço nos discursos dos participantes. A invisibilidade dos grupos 

crianças e adolescentes como prioritários, a frágil infraestrutura física e de pessoal, as 

demandas excessivas de trabalho e a violência urbana foram recorrentes, demonstrando que  o 

desafio do cuidado integral as esses indivíduos é uma conquista a ser alcançada 
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As sugestões apontadas pelos participantes do estudo ficaram entre a simples oferta de 

material educativo impresso e outras mais complexas, que envolvem o investimento 

governamental em infraestrutura e políticas públicas a  longo prazo, aumento e importância da 

adesão desses grupos etários dentro dos espaços e serviços, mudança no processo de trabalho 

e atuação do Conselho Tutelar, assim como a coparticipação de usuários do serviço como a 

associação de moradores. 

Além disso, ainda se percebe a necessidade de fortalecimento da participação dos 

diversos integrantes da rede intersetorial na reunião de discussão de casos de violência, visto 

que é uma experiência de inter e transdiciplinaridade que permite o desenvolvimento de uma 

reestruturação do processo de trabalho dos equipamentos e conhecimento das atividades de 

todos os equipamentos que integram a rede. É um momento rico que deve ser valorizado. Para 

isso, reuniões entre os gestores e capacitações in loco nos serviços são estratégias de 

sensibilização dos integrantes dos diversos equipamentos para incentivar a maior participação 

no projeto de vigilância às violências.  

Por fim, considera-se, diante da complexidade do fenômeno da violência, a urgente 

necessidade de investimentos em estruturação dos equipamentos da rede de atenção e de 

promoção, capacitação e educação permanente dos profissionais para o diagnóstico da 

violência, acolhimento, notificação, encaminhamento e acompanhamento conjunto por todos 

os integrantes da rede de cuidado e proteção, fortalecimento do vínculo empregatício, 

valorização dos profissionais da rede de atenção e desenvolvimento de ações de forma 

contínua e de médios e longos prazos. 
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ANEXO II 
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI - RIO DE JANEIRO, 

BRASIL. 

 

Pesquisador Responsável: Mariana Ramos Guimarães 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato do Pesquisador: (021) 37135834 - (21) 975289745 - (21) 35831354 

 

Nome do voluntário:__________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                   R.G. __________________________ 

         

      

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ATENÇÃO 

INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO 

MUNICÍPIO DE NITERÓI - RIO DE JANEIRO, BRASIL”, de responsabilidade do 

pesquisador Mariana Ramos Guimarães. 

 

 O estudo terá como objetivo geral: Conhecer as ações e estratégias que definem a 

atenção integral à criança e ao adolescente em situação de violência no município de Niterói - 

Rio de Janeiro; objetivos específicos: 1) delinear o perfil epidemiológico dos casos de 

violência contra a criança e os adolescentes no município de Niterói no período de 2010 a 

2016; 2); descrever, a partir da ótica de integrantes da rede de cuidados e proteção à criança e 

adolescente, as ações para a atenção integral às crianças e adolescentes vítimas de violência 

em Niterói; 3) discutir os limites e potencialidades para a atuação dos integrantes da rede de 

cuidados e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência em Niterói.  
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Pretende-se com este estudo realizar o mapeamento do perfil epidemiológico, com o 

intuito de melhor delimitar o contexto, as condições e do padrão da ocorrência dessas 

violências, além da indicação de incorporação de abordagens intra e intersetoriais que visam à 

atenção integral às crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Niterói. Para 

isso, será realizado um estudo misto, ou seja, de abordagem quantitativa e qualitativa, em dois 

momentos distintos.  

No primeiro momento, os dados de violência contra crianças e adolescentes serão 

obtidos através do acesso ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). No 

segundo momento, os dados serão coletados por meio da observação participante das reuniões 

do “Projeto de Vigilância às Violências de Niterói” na Regional Norte I e entrevistas com um 

representante de cada equipamento da rede de cuidados das crianças e adolescentes em 

situação de violência que frequentam com maior regularidade as reuniões da Regional.  

Nesse sentido, serão observados: a infraestrutura para a reunião; os participantes; a 

liderança do encontro; as temáticas debatidas em cada encontro; as decisões tomadas; as 

decisões da mesma e as intercorrências. As entrevistas serão por meio de roteiro 

semiestruturado. Para preservar o anonimato, as falas serão identificadas com a palavra 

Entrevistado, seguidas de algarismos arábicos (Entrevistado1,...). As entrevistas serão 

realizadas somente após a apresentação e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelo participante. O TCLE será apresentado em duas vias, sendo uma 

retida pelo participante da pesquisa e outra arquivada pelo pesquisador.  

As informações serão gravadas e armazenadas para quaisquer esclarecimentos. Caso 

seja necessário, poderão ser marcados outros encontros para novas entrevistas. Todos os 

esclarecimentos serão dados, bem como qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outros relacionados à pesquisa. O entrevistado poderá deixar de participar em 

qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízos.  

Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados em congressos, revistas científicas e 

demais eventos acadêmicos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações 

relacionadas à privacidade da pessoa pela qual se assume a responsabilidade.  

Esta pesquisa apresenta riscos muito reduzidos por atender a todos os preceitos éticos 

que regem as pesquisas com seres humanos e por submeter aos órgãos e a seus representantes 

um formulário com solicitação de sua participação. O estudo tem como benefícios fornecer 

informações relevantes para o planejamento de ações direcionadas ao enfrentamento da 

violência contra crianças e adolescentes no município de Niterói, além de indicar a 
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incorporação de abordagens para a atenção integral às crianças e adolescentes vítimas de 

violência. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

________________________                                 __________________________ 

(Responsável por obter o consentimento)                                          Entrevistada 

 

 

________________________                                 __________________________                   

Testemunha                                                                   Testemunha 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 

obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE  II 

 

ROTEIRO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DO “PROJETO DE 

VIGILÂNCIA ÀS VIOLÊNCIAS DE NITERÓI” 

1-Data do encontro do grupo:  

 

2- Identificação (Nome) do grupo:  

 

3- Local de realização (descreva se é um local/sala ampla, pequena, clara ou escura, com 

cadeiras e mesas, com barulho que atrapalhe ou não, adequada para reuniões): 

 

4- Participantes:  

-Quantos presentes?   

-Quem são? Representam qual Coordenação ou programa? 

- Como se dispuseram os participantes na sala?  

 

5- Dinâmica do grupo/reunião:  

-Tinha uma liderança? 

- Os participantes interagiam? 

-Qual o caso ou tema debatido? Houve discussão? Quais casos discutidos? Quais os 

encaminhamentos? 

 

 

6- Demais observações que achar importante anotar. 
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APÊNDICE  III 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- PERFIL BIOGRÁFICO 

Serviço de atuação: 

Idade:  

Sexo: 

Formação (Nível médio e ou superior):  

Especialização na área de atuação:  

Experiência/atuação anterior:  

Tempo de atuação anterior:  

Tempo de Atuação no atual Setor:  

 

 

2- QUESTÕES REFERENTES À ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES 

EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

 

-São ofertadas ações de educação permanente e ou capacitações para o desenvolvimento da 

atenção à criança e ao adolescente em situação de violência? 

 

 

-Qual a competência desse serviço (ações desenvolvidas) na atenção e na proteção da criança 

e do adolescente em situação de violência? 

 

 

-Há articulação entre as ações desenvolvidas pelo serviço e os equipamentos sociais? 

    sim---- não ------- descreva 

 

 

-Há articulação entre as ações desenvolvidas pelo serviço e os equipamentos de saúde? 

      sim---- não ------- descreva 

 

 

-Há articulação entre as ações desenvolvidas pelo serviço e os equipamentos de educação? 

     sim---- não ------- descreva 

 

 

-Quais as potencialidades para o desenvolvimento da atenção frente à violência à criança e 

aos adolescentes realizadas pelo serviço em que está inserido? 
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-Quais as limitações para o desenvolvimento da atenção frente à violência à criança e aos 

adolescentes realizadas pelo serviço em que está inserido?  

 

 

-Você indicaria sugestões para a melhoria no desenvolvimento de ações para a atenção 

integral frente à violência à criança e aos adolescentes realizadas? Se sim, Quais? 
 

 


