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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa iniciar uma discussão acerca da importância do envolvimento dos 

diversos profissionais de saúde da regional do Guará com o ato notificatório diante de toda e 

qualquer situação de violência a partir de uma abordagem quantitativa dos registros das 

notificações no ano de 2014 e 2013 do PAV/PRIMAVERA/SES-DF, bem como de uma 

análise documental de legislações, manuais para atendimento à vítima de violência na rede de 

saúde pública do DF, textos com referências biográficas e publicações que fazem análises 

sobre o tema em questão. A identificação e a notificação da violência constituem o início, o 

primeiro passo rumo ao cuidado com o sujeito que sofreu a violência, sendo, portanto, uma 

possibilidade de prevenção e enfrentamento à violência. Ressalta-se, ainda, que a partir da 

ficha de notificação é possível um dimensionamento do aspecto epidemiológico do problema 

que contribui para uma atuação mais específica e os devidos encaminhamentos do caso.  Para 

tanto, é imprescindível o envolvimento dos diversos profissionais com o ato notificatório da 

situação de violência, bem como o conhecimento das implicações legais e éticas a que estão 

sujeitos. Esse estudo perpassa também pela definição de violência, os tipos de violência 

passíveis de notificação e o fluxograma na rede de atendimento delineado a partir do 

preenchimento da ficha.   Conclui-se que é dever do profissional de saúde notificar a situação 

de violência, podendo inclusive responder por omissão e que tal comportamento deve ser 

insistentemente cobrado dos profissionais, pois um atendimento acolhedor inicia-se com o ato 

notificatório e pode oportunizar a vítima a reelaboração do trauma vivenciado. 

 

 

 

Palavras-chave: violência, ficha de notificação, profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study aims to initiate a discussion about the importance of the involvement of 

various health professionals Regional Guará with notification act before any situation of 

violence from a quantitative analysis of the records of notifications in 2014 and 2013 EPI / 

spring / SES-DF, as well as a desk review of legislation, manuals for assistance to victims of 

violence in the public health system of the Federal District, text with biographical references 

and publications that make analysis on the topic. The identification and notification of 

violence are the beginning, the first step to care for the person who suffered violence, and 

therefore a possibility of preventing and combating violence. It should be noted, though, from 

the notification form can be a sizing of the epidemiological aspect of the problem that 

contributes to a more specific activity and proper case referrals. Therefore, it is essential the 

involvement of different professionals with the notification act of violence, as well as 

knowledge of the legal and ethical implications are subject, emphasizing the importance of 

involving everyone with this process. This study also permeates the definition of violence, 

types of violence notifiable and the flowchart in the delineated service network from the 

record fill. It follows that it is the duty of health professionals to notify the violence can even 

be charged by default and that such behavior should be strongly charged of professionals as a 

welcoming service begins with the notification act and can create opportunities for victim to 

reformulate the trauma experienced. 

 

Keywords: violence, reporting forms, health professionals 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Ferreira (1995), o termo violência decorre do latim violentia e é 

compreendido como o ato de agir sobre alguém ou fazê-lo agir contra a sua vontade mediante 

força ou intimidação. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002, p.5) violência é 

[...] o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra 

si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tenha grandes chances de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a violência como um grave 

problema de saúde pública, além de constituir uma violação dos direitos humanos. Este 

fenômeno ocorre no mundo todo e representa toda ação ou omissão que prejudique o bem-

estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de 

um indivíduo. Agudelo (1990), afirma que ―a violência representa um risco maior para a 

realização do processo vital humano: ameaça a vida, altera a saúde, produz enfermidade e 

provoca a morte como realidade ou como possibilidade próxima‖. 

Desde meados de 1990, a violência vem sendo considerada como um grave problema 

de saúde pública no mundo. Em nosso país é reconhecida como uma das principais causas de 

morbimortalidade, pois afeta a saúde do sujeito (lesões, traumas físicos, psíquicos, 

emocionais e pode levar à morte). As consequências decorrentes de violência vêm ganhando 

cada vez mais visibilidade, tendo se tornado uma questão importante para a Saúde Pública no 

Brasil e reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um problema 

legítimo de direitos humanos. 

Minayo (2003) ressalta que falar de violência pressupõe multicausualidade, 

complexidade e controvérsia do objeto de estudo. Muitas vezes nos causa estranheza um 

fenômeno social que causa agravo à saúde, mas não se enquadra com facilidade nos esquemas 

habituais de disciplina de saúde coletiva. A complexidade desse fenômeno exige abordagem 

social, psicológica, epidemiológica, biológica.  

É, portanto, um fenômeno biopsicosociocultural complexo e dinâmico, que constitui 

elemento estrutural e participa da própria organização das sociedades, manifestando-se de 

diversas formas. Quanto mais esse fenômeno se agrava mais imperiosa se torna a necessidade 

de se trabalhar conjuntamente. 

Em algumas situações a violência não é visível, passa por um simples acontecimento, 

podendo ocorrer despercebidamente e tornar-se um ato rotineiro e naturalizado. Sendo assim,
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não é tarefa fácil a sua percepção, pois a violência exige esforços para ser reconhecida e 

caracterizada. Existem costumes, culturas, hábitos e leis que a encobertam, que a consideram 

normal na vida de muitas pessoas, e que dificultam o reconhecimento da essência real da 

violência. 

A violência causa lesões que não são somente físicas, pois, neste fenômeno, implícita 

ou explicitamente, há  o exercício de abuso do poder em uma relação desigual.  

Há o silêncio do sofrimento psíquico e emocional que é muito intenso.  A experiência 

da violência está associada a um maior risco para diversos agravos à saúde física e mental. 

Tanto os agravos de ordem física quanto os emocionais trazem consequências severas para o 

sujeito como ideações suicidas, dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais, náuseas, 

distúrbios de sono, transtorno de humor, distúrbio de ansiedade e depressão, nervosismo, 

doença sexualmente transmissível e aborto. 

Assim sendo, pode-se também entender que a violência causa uma desorganização 

emocional nos sujeitos, derivada de uma relação de domínio, na qual alguém é tratado como 

objeto de manipulação e gozo do outro SOUZA (2002) 

A invisibilidade dos casos e o uso repetitivo e ineficaz dos serviços de saúde tornam a 

assistência de alto custo. Alguns setores ainda se limitam a cuidar dos sintomas das doenças e 

não contam com instrumentos capazes de identificar o problema. Desta forma, as intervenções 

acabam por mostrar respostas insuficientes dos serviços para a necessidade dos sujeitos pois, 

uma vez que a situação de violência não se extingue, as repercussões sobre o adoecimento 

físico ou mental ressurgem e voltam a pressionar os serviços. 

Observa-se que a violência repercute nos altos custos e no aumento do atendimento 

dos indivíduos, ou seja, há mais problemas e agravos à saúde, o que resulta no aumento da 

frequência dos indivíduos aos serviços, gerando maiores gastos á atenção primária, secundária 

e até mesmo terciária. O sofrimento crônico gerado a partir da violência parece debilitar as 

possibilidades do sujeito de tratar de si mesmo e dos outros e, por conseguinte, levando a 

negligência de cuidados.  

A OMS (2002) enfatiza que reduzir a morbimortalidade pelas formas mais frequentes 

de violência constitui um grande desafio para o setor saúde. Todos os resquícios da violência 

convergem para o setor saúde, seja pela pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços 

de urgência, atenção especializada, reabilitação física, psicológica e social, seja pelo fato de 

antes de entrarem na esfera jurídica, é para nossas instituições que essas vítimas convergem.  

Por todo o exposto acima, o principal objetivo desse estudo é iniciar uma discussão 

acerca da importância do envolvimento dos diversos profissionais com o ato notificatório 
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diante de toda e qualquer situação de violência na regional do Guará por meio dos registros de 

notificação de situação de violência no ano de 2014 e 2013, enfocando, sobretudo, o senso de 

responsabilidade dos profissionais de saúde da regional do Guará diante de uma situação de 

violência, principalmente no que se refere à atuação de notificar, bem como as possíveis 

implicações legais e éticas decorrentes da não-notificação dos casos, reconhecendo a 

importância de unir forças para abordar essa temática. 

Quando os indivíduos buscam o serviço de saúde, muitas vezes não revelam 

espontaneamente a situação de violência. Mesmo quando questionados, muitas vezes não tem 

coragem de admitir o fato e há o risco e o sofrimento de não ser revelado. É muito penoso 

para o indivíduo falar sobre a violência e , mais penoso ainda, é muitas vezes não receberem 

crédito nem acolhimento por parte de profissionais que estão ali para servirem a população. 

O presente trabalho busca enfrentar a violência e reconhece-se que essa é uma tarefa 

muito difícil de ser realizada. A ficha de notificação é o primeiro passo para o tratamento de 

uma situação de violência, ou seja, é uma potencialidade para que um atendimento se inicie e 

seja adequado para a vítima, proporcionando reflexões para a realização de uma intervenção 

eficaz, que apóie e ampare as vítimas de violência. O profissional de saúde precisa reconhecer 

que a ficha de notificação é o início de um processo que visa proporcionar um suporte 

psicológico e social, busca diminuir a violência e a repetição da mesma. 

O Hospital do Guará (HRGu) é um hospital secundário que atende toda a população 

do Guará I e II, Lucio Costa e Estrutural. Segundo informações constantes no site da 

Secretaria de Saúde, considerado de pequeno porte realiza, mensalmente, em média 2.600 

atendimentos ambulatoriais e 8.000 atendimentos emergenciais. Possui dezessete leitos na 

pediatria, clínica médica e emergência, respectivamente. Essa regional de saúde conta, ainda, 

com quatro centros de saúde (Centro de Saúde 01, 02, 03 e 04), um posto de saúde no Lúcio 

Costa e o CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas). Os casos mais 

graves e especialidades não atendidas na regional são encaminhados aos hospitais de 

referência (Hospital de Base, HRAN, HRAS) 

É fundamental que os profissionais de saúde estejam instrumentalizados para o 

enfrentamento do problema, desde a notificação da situação de violência até o 

encaminhamento e acompanhamento da vítima em situação de violência para que não haja, 

deste modo a revitimização dentro da instituição e, fundamentalmente, um tratamento 

adequado à cada caso. 

Muitas vezes o profissional de saúde, de modo geral, não está qualificado para atender 

vítima de violência, não relaciona as queixas com maus tratos, não possui uma técnica 
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específica de conversa, nem um bom conhecimento das referências existentes (jurídico, 

policial, serviço social, psicologia, ONGs (Organizações não governamentais), organizações 

religiosas e culturais) para empoderar a vítima a tomar a melhor decisão no caso. Além de 

enfatizar a importância do ato notificatório, bem como reconhecê-lo como primeiro passo 

para lidar com a violência, este estudo visa fortalecer o  serviço da regional de saúde do 

Guará, para tanto, abordará a temática da violência, perpassando pela definição, tipos de 

violência, a rede e os dados da regional. 
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2.METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 

 

A análise quantitativa à qual este estudo refere-se foi realizada no PAV/ 

PRIMAVERA/ SES/DF, localizado na região administrativa do Guará/DF. O objeto de 

investigação foi o início de uma discussão acerca do comprometimento de diversos 

profissionais de saúde com o ato notificatório. Para tanto, buscou-se analisar a violência 

notificada na regional de saúde do Guará no ano de 2014 e 2013, nas categorias: tipo de 

violência, suposto agressor, local de moradia e idade da vítima. Além desses registros foram 

reunidos outros documentos tais como: legislações, manuais para atendimento à vítima de 

violência na rede de saúde pública do DF, textos com referências biográficas e publicações 

que traziam análises sobre o tema em questão. 

Primou-se por ter um diagnóstico situacional sobre questões relativas à violência na 

regional do Guará que aliadas a percepção da pesquisadora buscam evidenciar a importância 

da notificação de situação de violência no âmbito da saúde, além de reafirmar diante dos 

diversos profissionais a obrigação legal e ética a que estão submetidos. Reconhece-se que a 

violência é um fenômeno complexo que decididamente não se limita a dados estatísticos, no 

entanto, é o início de uma discussão de fundamental importância. 

Como objetivos específicos, podemos citar: identificar os tipos e características da 

violência; identificar a dificuldade de notificar dos diversos profissionais de saúde; 

responsabilizar todos os profissionais de saúde no que se refere ao processo da notificação de 

situação de violência. Serão apresentados gráficos e tabelas com o intuito de ilustrar tais 

aspectos descritos acima. 

O PAV (Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência) foi criado na 

estrutura da SES-DF pela Portaria nº. 141/2012, tendo como principais atribuições o 

atendimento às pessoas em situação de violência, numa abordagem biopsicossocial e 

interdisciplinar, a articulação com a rede de atendimento, os encaminhamentos institucionais 

e intersetoriais, a promoção da cultura de paz e a vigilância dos casos de violência. 

Os PAVs estão distribuídos nas regionais de saúde e realizam atendimento 

especializado por equipes multiprofissionais para as vítimas de violência. São ações do PAV: 

acolhimento (atendimento humanizado no qual o profissional proporciona a escuta qualificada 

da situação enfrentada pela pessoa), vigilância (notificação dos casos de violência), análise 

epidemiológica da situação de violência, atendimentos (individuais, familiares ou grupais). 

 O PAV/ PRIMAVERA atende a regional do Guará e Cidade Estrutural. De acordo 

com informações constantes nos sites das  respectivas administrações regionais, essas são 
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cidades satélites que compõem o Distrito Federal. O bairro do Guará foi construído em 1967 e 

possui cerca de 113.000 habitantes. Caracteriza-se por ser uma cidade dormitório, próxima ao 

Plano Piloto e com muitos problemas sociais ‗encobertos‘. 

A Cidade Estrutural está localizada às margens da DF-095 (via Estrutural) e começou 

a receber a população carente que habita a região desde a década de 60, após a inauguração de 

Brasília. Naquela época surgiram os primeiros catadores de papel, que construíram barracos e 

passaram a trabalhar no Lixão que havia sido criado no local. 

O Lixão da Estrutural, apesar de representar uma fonte de contaminação do solo, dos 

mananciais de água e mesmo das pessoas que vivem próximas a ele, representa também uma 

importante fonte de renda para muitas famílias moradoras do local. 

Até hoje, alguns moradores carentes da Estrutural sobrevivem da coleta de lixo no 

local, vendendo garrafas plásticas, sacos de lixo, latinhas, placas de computador, aparelhos 

eletrônicos quebrados e diversas outras sobras. Todo o material é vendido dentro do próprio 

lixão, a catadores que se tornaram empresários informais. Para evitar a disputa, os catadores 

criaram associações, que proíbe a exploração do lixão àqueles que não estão cadastrados na 

associação. 

A Cidade Estrutural tem passado por valorização, pois é a aglomeração urbana mais 

próxima de Brasília entre todas as cidades do Distrito Federal. A Cidade Estrutural possui 

cerca de 40 mil habitantes. Apresenta grandes deficiências em urbanização, infraestrutura, 

saúde, educação, segurança, entre outras, sendo marcante a presença de população em 

condições de pobreza e em situação de exclusão social. 

No que se refere à Saúde o Guará conta com três centros de saúde (um no Guará 1 e 

dois no Guará 2), um posto de saúde no Lúcio Costa  e um CAPS AD (localizado no Guará 

1). A Cidade Estrutural possui apenas um centro de saúde. O Hospital Regional localiza-se no 

Guará e oferece para essa populações serviços ambulatoriais nas especialidade de 

Acupuntura,  Alergia Pediátrica, Asma Infantil, Cardiologia, Cateterismo Vesical, 

Colposcopia, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinopediatria, Fisiatria, Geriatria, 

Ginecologia, Homeopatia Infantil, Nutrição, Odontologia, Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia, Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência, Psicologia, 

Psiquiatria e Serviço Social. A emergência atende clínica médica, pediatria e ginecologia. No 

entanto, constantemente a população precisa recorrer a outros hospitais como, HRAN, HMIB 

e Hospital de Base, para realizar procedimentos que não são realizados nesta regional (sutura, 

gesso, parto, etc). 
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Todas as notificações dos casos de violência realizadas nessa regional de saúde 

convergem para o PAV/ PRIMAVERA que conta com uma equipe bastante reduzida - apenas 

uma assistente social e coordenadora do Programa (20h) e uma psicóloga (30h). Esse serviço, 

com dificuldade devido ao déficit de pessoal, realiza atendimentos ambulatoriais individuais e 

acolhimentos, além de constantes capacitações com o objetivo de empoderar os diversos 

profissionais a lidarem melhor com a temática da violência. 

 Importante ressaltar que existe um fluxo de atendimento à vítima de violência pré-

estabelecido pelo Secretaria de Saúde (que será apresentando posteriormente) e que o 

PAV/PRIMAVERA busca diariamente que esse fluxo seja respeitado. Reconhece-se a 

importância de atuar no preparo dos profissionais de modo que o fluxo de encaminhamento da 

situação de violência seja amplamente conhecido, divulgado e praticado. No entanto, ainda há 

que se avaliar o problema da subnotificação de modo que alguma medida pontual e efetiva 

seja tomada. Reconhece-se o esforço da regional de saúde do Guará que busca estar atenta e 

combativa, no entanto, há ainda muito a realizar.  

 A Secretaria de Saúde do DF conta com uma ficha específica de notificação 

compulsória dos casos de violência que deve ser preenchida por qualquer profissional que 

atenda a demanda de violência. Quando é identificado um caso suspeito de violência o 

profissional de saúde deve preencher a Ficha de Notificação, conforme o determinado 

pelo Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº. 8.069/1990), Estatuto do Idoso (Lei nº. 

10.741/20030) e pela Lei nº. 10.778/2003, que estabelece a obrigatoriedade da notificação dos 

casos de violência contra mulheres. Ou seja, deve comunicar obrigatoriamente esse agravo às 

autoridades competentes de saúde. 

A violência foi inserida na lista de notificação compulsória pela Portaria MS 

(Ministério da Saúde) nº. 104/2011 e proporciona visibilidade da situação de violência, 

possibilitando a identificação do perfil das vítimas e agressores, o dimensionamento das 

demandas de atendimento e apontando quais estratégias podem ser mais eficazes para a 

prevenção de novas agressões. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.778.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html
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3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O tema violência não é novo, porém recorrente. Abordado por autores de vários 

ramos: filósofos, cientistas sociais e políticos tais como Thomas Hoobes, Jean-Jacques 

Rousseau, Georges Eugène Sorel, Hannah Arendt, Maria Cecília Minayo, Saffioti, Octavio 

Ianni, Wiervioka, Chesnais, que muito contribuíram para a compreensão desse fenômeno. 

Devido a sua magnitude, o fenômeno da violência passou a ser aprofundado a fim de 

se compreenderem os vários dilemas que perpassam pela sociedade e que interferem, de 

forma significativa, na vida das pessoas. Minayo (2006), afirma que, de ―Origem latina, o 

vocábulo vem da palavra vis, que quer dizer força e se refere às noções de constrangimento e 

de uso da superioridade física sobre o outro‖. A autora destaca ainda que os eventos violentos 

―Se referem a conflitos de autoridade, a lutas pelo poder e à vontade de domínio, de posse e 

de aniquilamento do outro ou de seus bens‖ (MINAYO, 2006). Para ela, ―A violência consiste 

em ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam a morte de outros 

seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, mental ou espiritual‖ (MINAYO, 

1994). Assim, a violência tem que ser estudada de forma interdisciplinar e multiprofissional, 

já que é ocasionada por múltiplos fatores.  

A violência não se dá da mesma forma para todos os indivíduos e sociedades e pode 

mudar de acordo com um período histórico, com o avanço e o progresso das leis e, 

concomitantemente, da sociedade. O ato da violência perpassa toda a sociedade e está ligado 

às relações de poder e de dominação que acarretam no uso da força e, concomitantemente, da 

violência. Segundo Lucena (2010), ―[...] as violências devem ser entendidas no plural e tendo 

sua gênese nas relações sociais estranhadas‖, em que um domina e o outro é dominado. A 

violência está presente também nas ações em que se busca impor e submeter o outro a 

vontades alheias.  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde não é apenas ausência de 

doença; ela está relacionada ao completo bem-estar biopsicossocial. Portanto, a violência é 

responsável pelo adoecimento físico e/ou psicológico das pessoas e de comunidades inteiras. 

De acordo com o Ministério da saúde, ―As manifestações clínicas da violência podem ser 

agudas ou crônicas, físicas, mentais ou sociais‖ (BRASIL, 2005, p. 47). Diante disso, podem-

se perceber a magnitude da violência e suas sequelas, que vão muito além dos ferimentos nos 

corpos, atingindo a subjetividade dos que a vivenciam. Como afirma Lucena (2010, p. 22), 

―Sutil ou explícita, a violência atinge os espaços públicos e privados: fere, estressa, mutila, 

faz adoecer e mata seres humanos‖.  
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Minayo, em seu Livro Saúde e Violência, traz algumas discussões sobre o assunto e 

aborda algumas questões e os efeitos da violência no processo de adoecimento das pessoas. 

De acordo com Minayo (2006, p. 45), 

[...] ela afeta fortemente a saúde: 1) provoca morte, lesões e traumas físicos e um 

sem-número de agravos mentais, emocionais e espirituais; 2) diminui a qualidade de 

vida das pessoas e das coletividades; 3) exige uma readequação da organização 

tradicional dos serviços de saúde; 4) coloca novos problemas para o atendimento 

médico preventivo ou curativo e 5) evidencia a necessidade de uma atuação muito 

mais específica, interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, 

visando as necessidades dos cidadãos. 

Observa-se que a violência, em suas diversas expressões, ocasiona prejuízos 

incontáveis para a saúde da população e afeta o bem-estar e a qualidade de vida das vítimas. 

Portanto, seja ela de qualquer natureza, tornou-se um problema de saúde pública e hoje é 

caracterizada como uma epidemia. 

A caracterização da violência não é tarefa fácil a sua percepção, pois precisa ser 

reconhecida. É um fenômeno socialmente construído que necessita de uma ação intersetorial e 

multidimensional pois acontece de forma naturalizada, invisível e simbólica em nosso 

cotidiano, estando presente na vida de todas as pessoas.  

Nesse momento que conceitua-se a violência, faz-se necessário diferenciá-la de 

acidente. Segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID (OMS, 2002), os acidentes 

e as violências são classificados como causas externas, que englobam agressões (físicas, 

psicológicas e sexuais); lesões autoprovocadas; acidentes de trânsito, de trabalho; quedas; 

envenenamentos; afogamentos; entre outros acidentes. Apesar de o CID inserir os acidentes e 

violências no mesmo grupo, é de suma importância esclarecer que o conceito de violência é 

aquele que causa danos à vida de forma geral, e o conceito formal de acidente é um evento 

não intencional, que também causa dano físico e emocional. No entanto, os acidentes podem 

ser evitados com medidas de precaução, retirando, em alguns casos, seu caráter não 

intencional. Para caracterizar um ato como ―violento‖, devem ser preenchidas ao menos as 

seguintes condições: causar dano, usar a força (física ou psíquica), ser intencional ou ir contra 

a livre e espontânea vontade de quem é objeto do dano. 

A mortalidade e a morbidade por violência têm aumentado em todo país. Situa-se 

como a segunda causa de morte em nossa população. Em média, as causas externas provocam 

120.000 mortes por ano no Brasil. Diante disso, a violência caracteriza-se como sério 

problema de Saúde Pública, pois causa forte impacto na saúde da população brasileira. 

Necessita, portanto, de uma intervenção interdisciplinar para o atendimento resolutivo, 

devendo todos os profissionais se comprometer com a identificação, notificação e intervenção 

das situações de violência dentro de suas especificidades. (Ministério da Saúde, 2005)  
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Dados do Ministério da Saúde (2005), apontam que embora todas as pessoas possam 

agredir ou ser agredidas, as maiores vítimas da violência – física, sexual, psicológica ou por 

negligência – são as crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, homossexuais, 

portadores de alguma deficiência e de transtorno mental. Muitas pessoas que recorrem aos 

serviços de saúde com queixa de enxaquecas, gastrites, dores difusas e outros problemas 

vivem situações de violência dentro de suas próprias casas.  

Com a mudança de perfil epidemiológico nos últimos 20 anos, as violências e os 

acidentes vêm ultrapassando as doenças degenerativas e infecciosas em taxas de mortalidade 

e morbidade, já que cada vez mais surgem enfermidades psicossomáticas causadas pelas 

condições de vida, pelos acidentes e violências. Segundo estudiosos, essa mudança de perfil 

denomina-se transição epidemiológica (SOUZA, 2005). Em consequência, exige do setor de 

saúde a ampliação dos serviços para assistência em todos os níveis de complexidade, o que 

afeta os serviços, os custos, a organização e os profissionais da área da saúde, além de exigir 

intervenção interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial, visando a promoção da saúde e 

prevenção da violência.  

A ligação entre a violência e a saúde tem-se tornado cada vez mais evidente. O 

enfrentamento desse fenômeno exige uma convergência de medidas de impacto, que passa por 

campanhas educativas, visando à prevenção, segurança, melhoria dos registros ambulatoriais, 

hospitalares e à capacitação de recursos humanos para prevenção e atendimento às vítimas de 

violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3.1 NATUREZA E TIPOLOGIA DA VIOLÊNCIA 

 

Quando se fala de violência, geralmente logo se pensa na violência física por ser esta a 

mais evidente da agressão corporal. No entanto, é importante ressaltar que existem outras 

formas de violência que serão descritas a seguir, de acordo com definição do Ministério da 

Saúde (2002): 

 

– Violência de gênero 

Consiste em qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. 

É uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, 

em que a subordinação não implica na ausência absoluta de poder. 

 

– Violência intrafamiliar 

É toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica 

ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Pode ser 

cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que passam 

a assumir função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à 

outra. O conceito de violência intrafamiliar não se refere apenas ao espaço físico onde a 

violência ocorre, mas também às relações em que se constrói e efetua. 

 

– Violência doméstica 

A violência doméstica distingue-se da violência intrafamiliar por incluir outros 

membros do grupo, sem função parental, que convivam no espaço doméstico. Incluem-se aí 

empregados (as), pessoas que convivem esporadicamente, agregados. Acontece dentro de casa 

ou unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que viva com a 

vítima. As agressões domésticas incluem: abuso físico, sexual e psicológico, a negligência e o 

abandono. 

 

– Violência física 

Ocorre quando uma pessoa, que está em relação de poder em relação a outra, causa ou 

tenta causar dano não acidental, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que 

pode provocar ou não lesões externas, internas ou ambas. Segundo concepções mais recentes, 

o castigo repetido, não severo, também se considera violência física. Esta violência pode se 
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manifestar de várias formas: tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, 

estrangulamento, lesões por armas ou objetos, obrigar a tomar medicamentos desnecessários 

ou inadequados, álcool, drogas ou outras substâncias, inclusive alimentos, tirar de casa à 

força, amarrar, arrastar, arrancar a roupa, abandonar em lugares desconhecidos, danos à 

integridade corporal decorrentes de negligência (omissão de cuidados e proteção contra 

agravos evitáveis como situações de perigo, doenças, gravidez, alimentação, higiene, entre 

outros). 

A violência física possui uma definição complexa que vem sofrendo transformações 

ao longo do tempo. No entanto, pode ser conceituada como ação que causa dor física. ―A 

violência física ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano por meio de força física, de 

algum tipo de arma ou instrumento que possa causar lesões internas, externas ou ambas‖ 

(DAY et al. 2003, p. 10) É o uso da força sobre o outro podendo ser utilizado algum 

instrumento que cause danos à saúde física.   

 

– Violência sexual 

Todo ato ou jogo sexual, seja heterossexual ou homossexual, entre adulto(s) e 

criança(s) ou adolescente(s) que tem como finalidade obter alguma forma de estimulação 

sexual é entendido como violência sexual. ―A violência sexual é toda ação na qual uma 

pessoa, em situação de poder, obriga uma outra à realização de práticas sexuais, utilizando-se 

da força física, influência psicológica ou uso de armas ou drogas (DAY et al., 2003, p.10) 

Esse tipo de violência acontece nas várias classes sociais e nas diferentes culturas.  

Diversos atos sexualmente violentos podem ocorrer em diferentes circunstâncias e 

cenários. Exposição do sujeito a situações constrangedoras, atentado ao pudor por meio de 

ameaças, uso da força ou coação, impedimento do uso de métodos contraceptivos,  são 

exemplos de violência sexual que, certamente, entre as várias manifestações da violência,  é 

uma das mais danosas, visto que provoca grandes transtornos físicos e emocionais, como 

ansiedade, medo, pesadelos, dores no corpo, risco de adquirir DST/AIDS e de gravidez 

indesejada, além de tornar suas vítimas mais suscetíveis a outros tipos de violência, ao abuso 

de drogas, à prostituição, às disfunções sexuais, à depressão, às doenças psicossomáticas e ao 

suicídio. 

 

– Violência psicológica 

É toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano á autoestima, à identidade ou ao 

desenvolvimento da pessoa. Inclui: insultos constantes, humilhação, desvalorização, 
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chantagem, isolamento de amigos e familiares, ridicularização, rechaço, manipulação afetiva, 

exploração, ameaças, privação arbitraria da liberdade (impedimento de trabalhar, estudar, 

cuidar da aparência pessoal, gerenciar o próprio dinheiro, brincar, etc.), confinamento 

doméstico, criticas pelo desempenho sexual, omissão de carinho, negar atenção e supervisão. 

 

– Negligência 

Atos de omissão a cuidados e proteção contra agravos evitáveis como situações de 

perigo, doenças, gravidez, alimentação, higiene, entre outros. 

 

– Violência econômica ou financeira 

São todos os atos destrutivos ou omissões do(a) agressor(a) que afetam a saúde 

emocional e a sobrevivência dos membros da família. Inclui: 

• Roubo; 

• Destruição de bens pessoais (roupas, objetos, documentos, animais de estimação e outros) 

ou de bens da sociedade conjugal (residência, móveis e utensílios domésticos, terras e outros); 

• Recusa de pagar a pensão alimentícia ou de participar nos gastos básicos para a 

sobrevivência do núcleo familiar; 

• Uso dos recursos econômicos da pessoa idosa, tutelada ou incapaz, destituindo-a de gerir 

seus próprios recursos e deixando-a sem provimentos e cuidados. 

 

– Violência institucional 

Exercida nos próprios serviços públicos, por ação ou omissão. Pode incluir desde a 

dimensão mais ampla da falta de acesso à má qualidade dos serviços. Abrange abusos 

cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre usuários e profissionais dentro das 

instituições, até por uma noção mais restrita de dano físico intencional. Esta violência poder 

ser identificada de várias formas: 

• Peregrinação por diversos serviços até receber atendimento; 

• Falta de escuta e tempo para a clientela; 

• Frieza, rispidez, falta de atenção, negligência; 

• Maus-tratos dos profissionais para com os usuários, motivados por discriminação, 

abrangendo questões de raça, idade, opção sexual, deficiência física, doença mental; 

• Violação dos direitos reprodutivos (discrição das mulheres em processo de abortamento, 

aceleração do parto para liberar leitos, preconceitos acerca dos papéis sexuais e em relação às 

mulheres soropositivas , quando estão grávidas ou desejam engravidar); 
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• Desqualificação do saber prático, da experiência de vida, diante do saber científico. 

Minayo (2002) chama a atenção para o fato de que os diversos tipos de violência 

geralmente costumam se expressar em formas associadas, de várias formas e com diferentes 

graus de severidade. Estas formas de violência não se produzem isoladamente, mas fazem 

parte de uma sequência crescente de episódios, do qual o homicídio é a manifestação mais 

extrema.  

No que refere-se à tipologia da violência, o Relatório Mundial da OMS (2002) 

categoriza o fenômeno a partir de suas manifestações empíricas: 

 Violência dirigida contra si-mesmo (auto-infligida); 

 Violência interpessoal; 

 Violência coletiva. 

Violências auto-infligidas são os comportamentos suicidas (suicídio, ideação suicida e 

tentativas de suicídio) e os auto-abusos (agressões a si próprio e as automutilações).  

As violências interpessoais são classificadas em dois âmbitos: intrafamiliar (já descrita 

anteriormente) e o comunitário. 

 A violência no âmbito comunitário ocorre no ambiente social em geral, entre 

conhecidos e desconhecidos. Consideram-se suas várias expressões como violência 

juvenil, agressões físicas, estupros, ataques sexuais e, inclusive, a violência 

institucional que ocorre, por exemplo, em escolas, locais de trabalho, prisões e asilos. 

Por violências coletivas se entendem os atos violentos que acontecem nos âmbitos 

macro-sociais, políticos e econômicos e caracterizam a dominação de grupos e do Estado. 

À classificação criada pelo Relatório da OMS (2002) acrescenta-se um tipo de 

violência que aqui se denomina estrutural. Essa categoria se refere aos processos sociais, 

políticos e econômicos que reproduzem e cronificam a fome, a miséria e as desigualdades 

sociais, de gênero, de etnia e mantêm o domínio adultocêntrico sobre as crianças e 

adolescentes.  Se perpetua nos processos históricos, se repete e se naturaliza na cultura. 

A violência estrutural repercute sobre as condições de vida das crianças e 

adolescentes, mediante decisões políticas, econômicas e sociais, que comprometem o seu 

crescimento e  desenvolvimento. ―Por ter um caráter de perenidade e se apresentar sem a 

intervenção imediata  dos indivíduos essa forma de violência parece ―naturalizada‖, como se 

não houvesse nela a ação dos sujeitos (MINAYO, 2002, P.99) Estas situações de violência 

estrutural que são geradas pela sociedade ―só incomodam quando as próprias vítimas, por 
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meio de algum mecanismo de resistência (inclusive a delinquência), ou algum movimento de 

consciência social, as concretizam em forma de denúncia‖. 

As tipologias descritas acima comportam as classificações inicialmente apontadas. 

Importante salientar que esses aspectos são de fundamental importância para um maior 

entendimento no que refere-se a tipologia e natureza da violência e de fundamental 

importância para o correto preenchimento da ficha de notificação, objeto enfatizado nesse 

estudo. 
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3.2 VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

A Constituição Federal (CF), em seu artigo 227 diz:  

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, á cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão.  

No Brasil, infelizmente, ao se falar em crianças e adolescentes o tema violência aflora, 

indicando serem esses dois grupos os mais vulneráveis a sofrer violações de direitos, afetando 

direta e indiretamente a saúde física, mental e emocional desses sujeitos em fase de 

desenvolvimento.  

A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno complexo que envolve 

causas socioeconômicas e histórico-culturais, aliado a pouca visibilidade, à ilegalidade e à 

impunidade. Na primeira causa, pode-se destacar a má distribuição de renda, a migração, a 

pobreza, o acelerado processo de urbanização e a ineficácia das políticas sociais. No que 

tange aos aspectos histórico-culturais, identifica-se a concepção, ainda vigente, da criança e 

do adolescente como objeto de dominação dos adultos, merecedores de amor desvalorizado, 

contaminado pela idéia de fraqueza e inferioridade. Segundo Andi (2011),  

―a violência contra crianças e adolescentes tem origem nas relações desiguais 

de poder. Dominação de gênero, classe social e faixa etária, sob o ponto de 

vista histórico e cultural, contribuem para a manifestação de abusadores e 

exploradores. A vulnerabilidade da criança, sua dificuldade de resistir aos 

ataques e o fato de a eventual revelação do crime não representar grande 

perigo para quem o comete são condições que favorecem sua ocorrência.‖ 

 

Essa desvalorização tem raízes na história, pois, antes de 1870, as crianças eram vistas 

como adultos e a infância não existia; trabalho infantil não era visto como exploração, mas 

como dever à sociedade e a Deus; além disso, eram julgadas como adultos nos crimes que 

cometiam. O infanticídio, até o século IX, não era crime, já que as crianças ilegítimas ou 

portadoras de alguma deficiência eram jogadas de precipícios. 

No século XIX, a criança começa a ter direito à educação e, somente em 1924, foi 

realizada a 1ª Declaração dos Direitos da Criança. Apesar de algumas conquistas, as crianças 

e adolescentes ainda são as maiores vítimas da violência, seja intra ou extrafamiliar. 

Finalmente, o reconhecimento da ocorrência de maus-tratos contra crianças trouxe, como 

consequência direta, a necessidade de protegê-las. Tal proteção tem início oficialmente com a 

notificação da violência à autoridade competente. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
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(ECA) em seu artigo 13 diz: ―Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra 

crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais‖. 

As consequências da violência certamente são devastadoras, e muitos pesquisadores já 

documentaram consequências físicas (variando de pequenas cicatrizes até danos cerebrais 

permanentes e morte), psicológicas (desde baixa auto-estima até desordens psíquicas severas), 

cognitivas (desde deficiência de atenção e distúrbios de aprendizado até distúrbios orgânicos 

cerebrais severos) e comportamentais (variando da dificuldade de relacionamento com 

colegas até comportamentos suicidas e criminosos) decorrentes de abusos físicos, 

psicológicos, sexuais e de negligência. Isso significa que todos os níveis de atenção à saúde 

precisam estar atentos a essa situação e implantar programas de prevenção e atenção, 

principalmente para famílias que vivem em contextos de risco social e pessoal. 

Andi (2011) ressalta que dentre os tipos de violência mais comuns às crianças e 

adolescentes e os fatores que desencadeiam as agressões é citada a negligência, fruto do 

despreparo para maternagem e paternagem, e o referencial de falta de cuidados básicos na 

infância. A violência física muitas vezes é utilizada como instrumento pedagógico. Já o abuso 

sexual trata-se de uma falta de fronteira entre as gerações, onde predomina o abuso de poder 

do mais forte e a cultura de coisificação da criança e do adolescente, impondo-se pela força 

física, pela ameaça ou pela sedução. A violência psicológica refere-se à depreciação, a 

ameaças e à rejeição do adulto sobre a criança, desenvolvendo nesta um comportamento 

destrutivo ou autodestrutivo devido à desvalorização que sofre.  

Observa-se que o adulto – mais forte contra o mais fraco, a criança – é o ponto 

fundamental nessa relação de violência. Muitas vezes, na família, onde a criança busca seu 

porto seguro, acontecem situações extremamente dolorosas, que modificam para sempre a 

vida de um indivíduo, deixando marcas em sua existência. Outras causas, como baixa 

escolaridade, uso de drogas, alcoolismo e famílias desestruturadas emocionalmente nos 

apontam para a multifatorialidade do fenômeno da violência. 

Diante disso, é importante observar a dinâmica familiar, que trata a violência ou a 

negligência de forma natural, ou mesmo como uma forma de resolução de conflitos. Segundo 

Newel (1989, apud GUERRA, 1998. p. 38 ), ―toda ação que causa dor física numa criança, 

desde um simples tapa até um espancamento fatal, representa um só continuum de 

violência...‖.  

Os profissionais de saúde precisam reconhecer que a violência necessita de uma 

intervenção interdisciplinar para o atendimento resolutivo. Todos os profissionais que 
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possuem contato direto com o paciente têm uma importância crucial na identificação, 

notificação e intervenção das situações de violência dentro de suas especificidades. Trabalhar 

de forma interdisciplinar possibilita uma discussão sobre os desfechos que a equipe de saúde 

busca alcançar, evitando medidas precipitadas, que podem dificultar o acesso à família.  

A figura abaixo apresenta o fluxograma que deve ser respeitado ao receber uma 

criança ou adolescente vítima de violência. Importante enfatizar que a notificação para esses 

casos é compulsória e independe da vontade da própria vítima ou de familiares. 

 Normalmente, a porta de entrada dessa criança vítima de violência é pela Emergência 

de um Hospital. Lá ela passará por um acolhimento e posteriormente avaliada pelo 

profissional médico. Nesse momento, a ficha de notificação já deve ser preenchida. Ou seja, 

qualquer profissional que perceber a situação de violência pode e deve realizar esse 

procedimento. 

 De acordo com o que indica a Figura 1 (abaixo) essa ficha de notificação 

preenchida deve ser encaminhada para o PAV e seguir de acordo com fluxo descrito. Todos 

os casos envolvendo criança ou adolescente devem ser notificados ao Conselho Tutelar do 

local de moradia da vítima. Na falta deste, encaminhar para a Vara da Infância e Juventude. 

Em situações de abuso sexual, violência física grave e negligência severa, notificar à 

Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA ou à Delegacia de Polícia 

mais próxima da Unidade de Saúde. 
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Figura 1: Fluxograma de atendimento a criança e adolescentes nos hospitais 

 

Fonte: Manual... (2009) 

Ressalta-se que a violência, na esfera pública ou privada da família, coloca a 

criança/adolescente vítima de maus-tratos diante de um verdadeiro pacto de silêncio, do qual 

fazem parte os pais, os familiares, os vizinhos, os profissionais de saúde, educação, justiça e 

segurança pública. O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069/1990) – 

resgata a cidadania da criança por meio da doutrina da proteção integral. Essa lei tornou 

obrigatória a notificação de casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos contra criança ou 

adolescente (artigos 13 e 245), e os profissionais de saúde e educação passaram a ter uma 

razão prática para proceder à notificação: o dever previsto em lei. Por meio da notificação, 

cria-se o elo entre a área da saúde e o sistema legal, delineando-se a formação da rede 

multiprofissional e interinstitucional da atuação fundamental nesses casos, permitindo 

também o dimensionamento epidemiológico da violência. Dessa forma, o profissional de 

saúde deve priorizar a assistência à criança/adolescente e a sua família e encaminhar para a 

intervenção intersetorial: órgãos de proteção, responsabilização e atendimento. 

E assim, o papel dos profissionais de saúde passa a ser também o de protetores destas 

criança junto à família, com o objetivo de melhorar as relações familiares, e não apenas de 
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cuidados clínicos. O ECA, ao lançar luz sobre o tema dos maus-tratos e negligências como 

um problema público e social, acena aos profissionais de saúde que é intolerável a cultura que 

faz desses seres em formação objetos de domínio privado dos pais e responsáveis, mesmo sob 

pretexto de educá-los ou de exploração econômica, psicológica ou sexual de adultos que 

desconsideram seus direitos. 

O PAV/PRIMAVERA busca cumprir e fazer cumprir esse fluxo de atendimento para 

atendimento integral às nossas crianças. 
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3.3 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Na legislação brasileira, no Código Civil de 1916, a mulher era relativamente capaz, 

sendo seu responsável um curador, marido ou o pai. Em 1962, foi instituído o Estatuto da 

Mulher Casada como ―colaboradora‖ na família. Somente em 1988, com a Constituição 

Federal, a mulher passou a ter as mesmas funções na família, porém isso só foi reafirmado no 

Código Civil de 2002, e entrou em vigor apenas em janeiro de 2003. 

Historicamente há uma manifestação da relação de poder desigual entre homens e 

mulheres e muitas vezes, é banalizada e naturalizada devido aos comportamentos diários de 

uma sociedade machista, que explicita na cultura o que já está impregnado na vida das 

pessoas. Isto, certamente, contribui ainda mais para a disseminação desses costumes e, 

consequentemente, da violência.  

Esse histórico contribui para que a sociedade e a própria mulher acredite que ela é 

responsável pela violência sofrida apenas pelo fato de ser mulher, gerando na vítima um 

sentimento de culpa. Essas atitudes sociais, muitas vezes, são exercidas também por 

profissionais da área de saúde, resultando, algumas vezes, no tratamento inadequado ou 

impróprio quando se trata de uma mulher vítima de violência que busca atendimento médico e 

psicológico. 

A violência contra a mulher é um fenômeno complexo, com causas culturais, 

econômicas e sociais, aliado a pouca visibilidade, à ilegalidade e à impunidade. É a tradução 

real do poder e da força física masculina e da história de desigualdades culturais entre homens 

e mulheres que, por meio dos papéis estereotipados, legitimam ou exacerbam a violência. 

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, define 

a violência contra a mulher como ―[...] qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial‖ 

(BRASIL, 2006).  

Segundo a Lei Maria da Penha, a violência sexual pode ser caracterizada como 

violência doméstica se for praticada por alguém que estabeleça relação afetiva e/ou familiar 

com a vítima, mas, quando praticada por outros (ex: estranhos), é compreendida como 

violência de gênero ou violência contra mulheres, não sendo concebida como violência 

doméstica.  

Os adoecimentos decorrentes da violência são evidenciados pelo aumento da busca 

pelos serviços de saúde após a vivência da violência, tanto para o tratamento dos ferimentos 

atuais quanto para o tratamento das doenças posteriores à violência. O efeito da violência 
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doméstica e familiar contra a mulher, decorrente de maus-tratos, humilhações, agressões 

físicas, sexuais, morais, patrimoniais e psicológicas, é, sem dúvida, devastador para vida da 

mulher. Além disso, há o medo vivenciado diariamente e o temor aterrorizante causador de 

insegurança e instabilidade, agravados pelo fato de as vítimas nunca saberem a razão capaz de 

desencadear nova fúria dos agressores; e a vergonha que passam diante de familiares, 

vizinhos, amigos e conhecidos, que provoca ansiedade, depressão, dores crônicas, entre outras 

enfermidades.  

A violência contra a mulher, praticada por um estranho, difere de um delito praticado 

por alguém da estreita convivência da vítima, pois a agressão por uma pessoa da convivência 

da vítima – como o marido ou o companheiro –, dado a proximidade dos envolvidos, tende a 

acontecer novamente, formando o ciclo perverso da violência doméstica, que pode acabar em 

delitos mais graves; enquanto o praticado por estranhos, dificilmente voltará a acontecer. 

A violência doméstica tem uma especialidade particular, que é a rotina com que 

acontece, e caracteriza-se pela agressão sofrida no âmbito domiciliar. Não necessariamente é 

cometida somente contra alguém da família, podendo atingir pessoas que não fazem parte 

desta, como agregados e empregados domésticos, recaindo sempre sobre as mesmas pessoas 

(SAFFIOTI, 1995). No entanto, para Saffioti, a violência doméstica não se limita ao interior 

de uma casa. Entre todos os tipos de violência existentes contra a mulher no mundo, aquele 

praticado no ambiente familiar é um dos mais cruéis e perversos. O lar, identificado como 

local acolhedor e de proteção, passa a ser, nesses casos, um ambiente de perigo contínuo, que 

resulta em um estado de medo e ansiedade permanentes. 

Outra questão relativa à violência doméstica que chama a atenção é a de como essa 

violência pode ser reproduzida. Segundo Morrisson e Biehl (2000), em seu livro A Família 

Ameaçada a violência pode ser transmitida de uma geração para a outra, e a violência 

doméstica contra as mulheres produz um impacto negativo também sobre as crianças, pois 

estas, quando presenciam a violência dentro de casa, são muito mais propensas a se tornar 

pessoas violentas e a adotar esse comportamento na vida adulta. Essa situação pode trazer 

prejuízos à saúde e à qualidade de vida de famílias inteiras, refletindo nos diversos aspectos 

da vida familiar e comunitária.  

Saffioti (2004) também afirma a reprodução da violência, de modo que a vítima de 

abusos físicos, psicológicos, sexuais, morais e/ou sexuais é vista por cientistas como 

indivíduo com mais probabilidades de maltratar, sodomizar outros, enfim, de reproduzir, 

contra outros, as violências sofridas, do mesmo modo, como se mostrar mais vulnerável às 

investidas sexuais ou violência física ou psíquica de outrem. 
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Faz-se necessário acompanhar, apoiar e empoderar a mulher em suas diferentes fases 

vitais (infância, adolescência, adulta, velhice), para melhorar sua qualidade de vida e atuar 

como agente de mudança na escola, em casa e na comunidade, possibilitando a ela novas 

formas de educar seus filhos, pautadas em valores de igualdade, de direitos entre os sexos, 

companheirismo, divisão das tarefas domésticas, flexibilidade e negociação entre homem e 

mulher. Essa ação exige informação legal de seus direitos – trabalhistas, leis que a proteja, 

Casa-Abrigo e direito ao aborto previsto em lei em casos de violência sexual –, mudanças 

culturais para a igualdade de gêneros e, principalmente, a não aceitação das situações de 

violência.  Apesar da criação de políticas direcionadas à mulher na legislação, estas ainda são 

insuficientes para proporcionar dignidade nas relações sociais. 

As práticas violentas acometem tanto a saúde mental quanto a saúde física. No que diz 

respeito à saúde mental, podem trazer várias alterações psicológicas, como os sintomas 

psicossomáticos, entre eles insônia, pesadelo, medo, depressão, ansiedade, falta de 

concentração, irritabilidade, crise de pânico e baixa autoestima, ou seja, traumas irreversíveis 

na saúde da mulher, podendo levar a vítima a cometer suicídio (BRASIL, 2002). A 

repercussão da violência na saúde física se dá muito além dos traumas e hematomas no corpo, 

ocasionados pelas agressões, que ―[...] nunca são isoladas, sendo acompanhadas de injúrias, 

ameaças diversas, e de relações sexuais forçadas. O sofrimento vivido é intenso, e pode 

incapacitar profundamente a mulher por patologias crônicas que põem em sério risco a sua 

integridade físico-mental‖ (LUCENA, 2010, p. 188).  

É importante ressaltar, no entanto, que a própria mulher possui importante papel na 

mudança de modelo e de comportamento entre os sexos: por ser a maioria da população 

brasileira e, também, por ser maioria no processo educativo formal. Como mãe, tem o poder 

de mudar o padrão de comportamento do sexo feminino e masculino, educando seus filhos 

com valores de igualdade de direitos entre os sexos. Muito ainda há a realizar, mas são os 

avanços que nos permitem vislumbrar novas perspectivas e saber que conquistas são 

possíveis. 

A promulgação da Lei nº 10.778 em 24 de novembro de 2003 (BRASIL, 2003), que 

institui a Notificação Compulsória da Violência Contra a Mulher e determina ao Ministério da 

Saúde o desenvolvimento de instrumento de coleta e sistematização da informação sobre a 

temática significou um avanço importante para o maior comprometimento da Saúde no 

enfrentamento do problema, e, sobretudo, porque os dados coletados podem contribuir para a 

prevenção e a elaboração de novas políticas públicas.  
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Essa lei estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de 

violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos e privados 

(BRASIL, 2003). Determina, ainda, no seu art. 2º, que a autoridade sanitária deverá 

proporcionar as facilidades ao processo de notificação compulsória, para o fiel cumprimento 

da Lei. No seu art. 5º, afirma que a inobservância das obrigações nela estabelecidas constitui 

infração da legislação referente à saúde pública, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. O 

texto da Lei nº 10.778 determina ainda que, para o processo de notificação, deverão ser 

considerados os preceitos já estabelecidos pela Lei nº 6.259/75. Essa lei dispõe sobre a 

organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de 

Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças e dá outras 

providências (BRASIL, 1975). 

A Lei nº 10.778/2003 foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 5.099/2004 (BRASIL, 

2004b) e pela Portaria GM/MS nº 2.406/2004 (BRASIL, 2004c), que institui serviço de 

notificação compulsória de violência contra a mulher e aprova instrumento e fluxo para 

notificação. No entanto, a regulamentação parece não ter produzido efeito, o que levou, mais 

recentemente, o governo federal a editar a Portaria nº 104, publicada no dia 26 de janeiro de 

2011, no Diário Oficial da União (BRASIL, 2011). Com isso, o Ministério da Saúde atualizou 

a Lista de Notificação Compulsória (LNC), tornando obrigatória a notificação pelos 

profissionais de saúde dos casos de violência doméstica ou violência sexual que atenderem ou 

identificarem. 

 Atualmente, a Lista de Notificação Compulsória (LNC) é composta por doenças, 

agravos e eventos selecionados de acordo com critérios de magnitude, potencial de 

disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de controle e 

compromissos internacionais, com programas de erradicação, entre outros critérios. 

O setor saúde constitui-se na maior porta de entrada de mulheres vítimas de violência, 

e isso muito se deve aos agravos ocasionados pela violência na saúde da mulher. Daí a 

importância do preparo dos profissionais de saúde em perceber e diagnosticar os casos de 

violência, para que possam saber como proceder diante dos casos e também possam notificá-

los, pois a notificação é um importante instrumento de proteção para as mulheres: as vítimas 

podem ser acompanhadas, é uma ferramenta por meio da qual se  pode tomar conhecimento 

do evento sofrido pela vítima, saber quais os tipos de violência prevalecem e se acontecem no 

âmbito doméstico, saber quem é o autor da agressão, e, com isso, torna-se possível conhecer 

as maiores necessidades e deficiências em torno dessa questão.Com o preenchimento da Ficha 

de notificação, é possível conhecer dados básicos do agressor e, principalmente, da vítima. 
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A seguir, é apresentado o fluxograma de atendimento às mulheres vítimas de violência 

nos hospitais públicos do DF. A ficha de notificação também deve ser preenchida por 

qualquer profissional que tiver o primeiro contato com essa mulher e perceber a situação de 

violência. Essa ficha de violência deve ser encaminhada para o PAV que iniciará o 

acompanhamento psicossocial e orientará para que essa vítima procure a Delegacia de Polícia 

mais próxima ou DEAM. Ressaltamos o diferencial de quando um profissional da saúde se 

compromete com a situação pois humaniza as relações e amplia o leque de proteção. 

Delegacia para registrar a queixa. 

 

Figura 2: Fluxograma de atendimento às mulheres nos hospitais 

 

 

Fonte: Manual... (2009) 
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3.4 VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA 

 

A questão do envelhecimento vem ganhando representatividade, haja visto o 

prolongamento da expectativa de vida da população e o consequente crescimento do número 

de idosos em todo o mundo. No Brasil, no entanto, ainda é reduzido o investimento em 

políticas públicas que possibilite uma longevidade com qualidade de vida para essa faixa 

etária. Apesar de muitos indicadores positivos, a maioria das culturas ainda tende a segregar 

os idosos, de forma real ou simbólica, considerando-o inútil, descartável e desejando sua 

morte.  

Minayo (2002) ressalta que em todo mundo e também no Brasil, os idosos continuam 

a mostrar seus anseios de viver saudavelmente, de contribuir com a sociedade, de participar 

ativamente nas esferas políticas, econômicas, culturais e de defender seus direitos, exigindo 

reconhecimento, proteção e espaço de atuação. 

Constantemente temos notícias de idosos que são vítimas diárias de violência. A 

negligência com a saúde, com a alimentação e higiene; a violência psicológica; a violência 

sexual e o abuso financeiro são alguns tipos de violência recorrentes com o idoso. É 

importante buscar alternativas no cuidado, bem como na divisão de tarefas entre várias 

pessoas, haja vista que nesta faixa etária que as doenças são mais frequentes, o que demanda 

mais cuidados por parte dos cuidadores.  

Muitas vezes, essa violência é cometida por familiares, mas o idoso não denuncia por 

vergonha, culpa pelo fracasso das relações familiares, além do medo de aumentar as 

hostilidades ou de perder o ―amor‖ da família. Ocorre também a omissão do acontecimento 

pela vítima por aceitação da violência como parte natural das relações familiares. Com o 

Estatuto do Idoso, no ano de 2003, começa o processo de visibilidade de sua problemática, a 

partir da exigência de seus direitos. No entanto, a Lei ainda deve ser mais absorvida pela 

população. 

Do ponto de vista epidemiológico, a violência contra os idosos é um fenômeno de 

notificação recente no mundo e no Brasil. A vitimização dos velhos, no entanto, é um 

fenômeno cultural de raízes seculares e suas manifestações, facilmente reconhecidas, desde as 

mais antigas estatísticas epidemiológicas.  

O profissional de saúde, ao se deparar com uma situação de violência contra o idoso, 

deve encaminhar a Notificação para o órgão competente, de acordo com a gravidade do fato. 

Os casos graves serão direcionados à Autoridade Policial. Em situação de violência 

institucional e irregularidades com instituição de idosos, o Conselho do Idoso do DF deve ser 
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notificado. Abaixo é apresentado o fluxograma de atendimento ao idoso em situação de 

violência. Após o acolhimento da vítima, o profissional de saúde deve preencher a Ficha de 

Notificação e relatório e encaminhar o caso para as autoridades competentes. O paciente e 

familiares devem ser engajados nos serviços especializados da rede de atendimento. 

 

Figura 3: Fluxograma de atendimento aos idosos nos hospitais

 

Fonte: Manual... (2009) 

 

Segundo Gawryszewski et al. (2004), o estabelecimento de fluxos integrados na rede 

de assistência e medidas de suporte assim como a definição prévia de competência e 

responsabilidade dos serviços, das equipes e dos diversos profissionais é condição 

fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no Brasil e para a redução de 

causas de doenças que têm mobilizado grande parte de energia e de recursos materiais e 

financeiros.  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) afirma que cabe aos gestores 

locais, dentro de suas responsabilidades, viabilizar a aplicabilidade dos protocolos 

previamente definidos, diagnosticar as necessidades de investimento na saúde local, bem 

como garantir os fluxos de atendimento, com plano para referência e contra referência, para 
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os usuários, revelando o quão importante é a forma de condução local dos serviços. No caso 

do PAV/PRIMAVERA, é possível observar o esforço no sentido de estabelecer uma rotina 

dentro dos serviços para garantir o fluxo do atendimento. 

No mais, segundo Teixeira et al. (2011), as condições em que se encontra o Sistema de 

Saúde no Brasil exige planejamento de rotinas de trabalho e implementação de projetos e 

propostas destinados a garantir o atendimento eficiente, humanizado e digno. Para eles, essas 

iniciativas podem atenuar a pressão posta pela demanda excessiva aos serviços e, ao mesmo 

tempo, qualificar o atendimento, resultando em maior confiança no sistema. 

A nova legislação garante: o envelhecimento é um direito. Como pessoa humana e 

sujeito de direitos civis, aos velhos brasileiros são assegurados respeito, liberdade e 

dignidade. Existem hoje, no País, suficientes dispositivos legais para o enfrentamento da 

violência contra o idoso. Ninguém pode duvidar que o Estatuto do Idoso é um excelente 

dispositivo legal, por meio do qual, a sociedade dá um passo decisivo no reconhecimento da 

cidadania desse grupo social, do seu protagonismo e de sua contribuição passada e atual.  

É bem verdade, no entanto, que muitas transformações previstas por esses dispositivos 

são do âmbito dos hábitos, dos usos e dos costumes e remetem a mudanças culturais que 

ocorrem lentamente. 
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3.5NEPAV E PAV 

 

Em virtude do grande número de casos de morbidade e mortalidade causados pelos 

acidentes e pelos vários tipos de violência que têm impactado grande parte da população, foi 

instituída, em 2001, a Política Nacional da Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências, pela Portaria GM/MS nº 737, de 16 de maio de 2001 (BRASIL, 2001), que tem 

como objetivo ―Estabelecer diretrizes e responsabilidades institucionais onde se contemplem 

e valorizem medidas inerentes à promoção da saúde e à prevenção de agravos externos‖ 

(BRASIL, 2004, p. 1). Com a criação dessa política, viu-se a necessidade de buscar métodos 

para a prevenção e a promoção da saúde. 

Desse modo, em 2004 o Ministério da Saúde aprovou a Rede Nacional de Prevenção 

da Violência e Promoção da Saúde, por meio da Portaria nº 936, de 18 de maio de 2004, que 

dispõe sobre a estruturação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da 

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

Municípios, sendo este núcleo parte constituinte da Rede Nacional de Prevenção da Violência 

e Promoção da Saúde (BRASIL, 2004). A Rede Nacional de Prevenção da Violência e 

Promoção da Saúde tem como uma de suas ações ―Incentivar o desenvolvimento de núcleos 

estaduais e municipais de prevenção da violência e promoção da saúde de acordo com 

critérios epidemiológicos e prioridades sociais‖ (Brasil, 2004, p. 3). Sendo os Núcleos de 

Prevenção à Violência parte da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da 

Saúde, os Núcleos têm como função: 

a) Promover e participar de políticas e ações intersetoriais e de redes sociais que tenham como 

objetivo a prevenção da violência e a promoção da saúde; 

b) Qualificar e articular a rede de atenção integral às pessoas vivendo situações de violência e 

desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde para segmentos populacionais mais 

vulneráveis; 

c) Garantir a implantação e implementação da notificação de maus-tratos e outras violências, 

possibilitando melhoria da qualidade da informação e participação nas redes locais de atenção 

integral para populações estratégicas; 

d) Estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas estratégicas; e 

e) Capacitar os profissionais, movimentos e conselhos sociais para o trabalho de prevenção da 

violência em parceria com os polos de educação permanente loco-regionais. (BRASIL, 2004) 

Dentre os vários PAVs, regionalizados, do DF está o PAV/ PRIMAVERA que 

hierarquicamente está subordinado à Coordenação Geral de Saúde do Guará.  



41 

 

De acordo com informações constantes no site da Secretaria de Saúde, o Programa de 

Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência – PAV foi criado na estrutura da SES-DF pela 

Portaria nº. 141/2012, tendo como principais atribuições o atendimento às pessoas em 

situação de violência, numa abordagem biopsicossocial e interdisciplinar, a articulação com a 

rede de atendimento, os encaminhamentos institucionais e intersetoriais, a promoção da 

cultura de paz e a vigilância dos casos de violência. 

Sendo assim, o PAV/PRIMAVERA tem como compromisso colaborar na elaboração 

de políticas de saúde pública, desenvolver ações preventivas e educativas para a redução de 

morbimortalidade, provocada por acidentes e violências, e oferecer melhor qualidade de vida 

a todos os cidadãos que buscam o serviço. 

Realiza, ainda, monitoramento e acompanhamento dos casos notificados, atendimento 

psicossocial às vítimas de violência, capacitação para o preenchimento da Ficha de 

Notificação do agravo, para profissionais de saúde; fortalecimento da Rede de atenção às 

vítimas de Violência através de visitas ao Conselho Tutelar do Guará, ação de Educação em 

Saúde nas escolas do Guará, dentre outras atividades rotineiras. 

De acordo com o exposto acima, fica claro a importância do Núcleo de Prevenção da 

Violência e Promoção da Saúde para a prevenção de violências e acidentes, que afeta 

significativamente a saúde da população. Tendo em vista que a violência tornou-se uma 

epidemia, torna-se de suma importância as ações desenvolvidas pelos PAVs. Além das ações 

de prevenção desenvolvidas por ele, a notificação dos agravos à saúde é outra questão de 

extrema importância para a prevenção de doenças e promoção da saúde. 
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3.6.IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO E ASPECTOS LEGAIS 

 

Notificação é a comunicação obrigatória de determinadas doenças ou agravos às 

autoridades competentes de saúde. Todo e qualquer profissional que identificar algum caso de 

violência deverá preencher a Ficha de Notificação e encaminhar Programa de Prevenção e 

Atendimento às Vítimas de Violência – PAV da sua Unidade de Saúde, conforme determinam 

as legislações (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069; Notificação da Violência 

contra Mulher – Lei nº 10.778; Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741). 

O registro das notificações no Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental para 

dimensionar o problema, possibilitar a informação e, consequentemente, dar visibilidade do 

fenômeno, a fim de contribuir para o desenvolvimento das políticas e atuações 

governamentais em todos os níveis. Os registros, quando devidamente preenchidos 

contribuem para o rompimento da indiferença e da cumplicidade da violência vivida. A 

violência configura como um problema de alta relevância, elevada incidência e pequena 

visibilidade social.  

Do ponto de vista da saúde pública, as informações são essenciais para traçar o perfil 

epidemiológico da violência, identificar os fatores de risco, elaborar estratégias de promoção 

à saúde e de prevenção dos agravos, formular políticas inter-setoriais do enfrentamento da 

violência, contribuir para qualificar as ações relativas à assistência, recuperação e habilitação. 

Assim, a notificação compulsória tem por finalidade não só atendar às legislações de 

âmbito federal, estadual e municipal, que dispõem sobre a notificação de casos suspeitos ou 

confirmados de violência que chegam aos serviços de saúde, mas também de produzir 

informações em saúde relacionada à violência.  

Os sistemas existentes no SUS, bem como os registros que serão apresentados do 

PAV/ PRIMAVERA não demonstram a totalidade dos casos de violência, e sim uma pequena 

parcela, representando os casos mais graves da violência, subestimando o verdadeiro valor, 

visto que nem todos os tipos de violência causam lesões e na maioria das vezes a vítima não 

busca atendimento hospitalar. Dessa forma, com a carência de informações, faz-se necessário 

que profissionais adquiram competências e se comprometam em atender aos casos de 

violência que chegam ao serviço de saúde. 

É fundamental a captação e produção da informação sobre as diversas formas de 

violência para dimensionar o impacto na vida das pessoas e nos serviços de saúde. 
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O despreparo e o descomprometimento profissional em lidar com as vítimas que 

recorrem ao serviço se devem, possivelmente, ao desconhecimento acerca de como proceder  

frente a esses casos, inclusive no que tange à notificação. 

Na formação dos profissionais de saúde, envolvidos no atendimento de vítimas de 

violência, a maioria das disciplinas não contempla, em seus currículos e programas de 

educação permanente, formação, treinamento ou orientação para realizar a notificação, ou 

seja, os profissionais não se encontram preparados para oferecer uma atenção que tenha 

impacto efetivo na saúde das vítimas e tendem a compreender a violência como uma 

problemática que diz respeito à esfera da Segurança Pública e à Justiça, e não à assistência à 

saúde. 

D‘Oliveira & Scaraiber (1999) afirma que os profissionais de saúde tendem a 

compreender a violência como uma problemática que diz respeito à esfera da Segurança 

Pública e Justiça, e não à assistência em saúde. Jaramillo & Uribe (2001) enfatiza que os 

profissionais de saúde não se encontram preparados para oferecer uma atenção que tenha 

impacto efetivo à saúde das vítimas já que as disciplinas da saúde não contemplam em ampla 

magnitude e aprofundamento currículos e programas de educação continuada a formação e 

treinamento dos aspectos relacionados à essa temática. 

Entretanto, os profissionais têm o dever de notificar os casos de violência de que 

tiverem conhecimento, podendo inclusive responder por omissão. 

No Brasil, existem vários entraves à notificação compulsória, alguns relatados por 

profissionais da saúde, tais como escassez de regulamentos que firmem os procedimentos 

técnicos, ausência de mecanismos legais de proteção aos profissionais encarregados de 

notificar, falha na identificação da violência no serviço de saúde, quebra do sigilo 

profissional. Confrontar esse assunto é de grande importância, pois é por meio deles que a 

violência ganha visibilidade, permitindo o dimensionamento epidemiológico do problema e a 

criação de políticas  públicas voltadas à sua prevenção. 

O quadro de violência só poderá ser modificado se conseguirmos convencer as 

instituições de saúde a incentivar a notificação dos casos, criando uma rotina para que isto 

ocorra, atribuindo funções e responsabilidades  aos mais variados  profissionais de saúde. 

Para que os profissionais se conscientizem da responsabilidade ética e legal da notificação, as 

instituições devem sensibilizar seus profissionais e oferecer cursos de capacitação, assim 

como incluir o tema nos currículos dos profissionais de saúde. Importante ressaltar os 

esforços que o PAV/ PRIMAVERA vem investindo nesse quesito.  
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A identificação e a notificação da violência constituem o primeiro passo para a 

construção de um projeto de cuidado que implica a abertura e a disponibilidade dos 

operadores de saúde para ouvir, ver e acolher o sofrimento. 

Os serviços de saúde, público e privado, que prestam atendimento de urgência e 

emergência, são obrigados a notificar em formulário oficial, todos os casos atendidos e 

diagnosticados de violência ou presunção de violência. A ficha de notificação de casos deve 

ser preenchida compulsoriamente por todos os profissionais de saúde, quando a vítima 

apresentar sinais ou sintomas ou relatar situações de violência, respeitando as condições de 

privacidade do usuário e do acompanhante. 

O profissional de saúde responsável pelo atendimento deve preencher o formulário 

oficial da notificação e providenciar cópia em quatro vias a serem encaminhadas, 

respectivamente, ao órgão de responsabilização, órgão de proteção, à Vigilância 

Epidemiológica que insere os dados no SINAN e uma cópia para a vítima, caso tenha 

interesse em ter tal documento. Isto posto, o profissional deve tomar todas as medidas 

cabíveis para o encaminhamento dessa vítima, conforme fluxogramas apresentados 

anteriormente. 

Vale a pena ressaltar que a melhor maneira de coibir a violência é buscar respaldo 

jurídico e realizar a queixa contra o agressor. A denúncia é um importante momento de 

ruptura quando a vítima procura sair da condição de opressão e submissão, o que significa 

para ela um primeiro passo para o empoderamento e o enfrentamento da situação. 

Calar-se diante da violência é colocar a vida da vítima em risco, é contribuir para o 

aumento e a gravidade do problema e permitir a impunidade do agressor. Portanto, denunciar 

e notificar os casos ajuda a prevenir. O silêncio é uma arma poderosa contra a vítima. Romper 

com ele e com o medo é o primeiro passo para a liberdade do sofrimento causado pela 

violência. 

Com o tempo a violência banaliza-se e passa a ser vista como algo natural. A 

exposição continuada à situação de violência pode abolir a auto-estima e a capacidade de 

pensar e reagir e a esperança de mudar dá lugar ao conformismo e  à submissão. 

A obrigatoriedade da Notificação está assegurada pelo Conselho Federal de Medicina 

e por alguns Conselhos Regionais. O Parecer nº 815/1997 do Conselho Federal de Medicina 

descreve: ―O médico tem o dever de comunicar às autoridades competentes os casos de abuso 

sexual e maus-tratos, configurando-se como justa causa a revelação do segredo profissional‖. 

A Lei nº 12.251, de 9 de fevereiro de 2006, do Conselho Federal de Medicina, dispõe sobre a 

obrigatoriedade do procedimento de Notificação Compulsória da Violência.  
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A notificação dos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos/violência sexual 

contra criança e adolescente é obrigatória desde 1990 com a aprovação da Lei nº 8.068 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). O Ministério da Saúde instituiu a Portaria n° 

1.968/GM, de 25 de outubro de 2001, estabelecendo que os responsáveis técnicos de todas as 

entidades de saúde, integrantes ou participantes do SUS, notifiquem aos Conselhos Tutelares 

da localidade os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e 

adolescentes atendidos nessas entidades. Do ponto de vista do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, Leis, Decretos, 1990, Lei nº8069 de julho de 1990), temos: 

―Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou 

adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 

localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

Art.245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 

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

os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos 

contra a criança ou adolescente: Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência‖. 

Em 24 de novembro de 2003, por meio da Lei n° 10.778, o Governo Federal 

―estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a 

mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados‖. O § 1° assim dispõe: 

―Para os efeitos desta Lei, deve-se entender por violência contra a mulher qualquer ação ou 

conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher‖. Conforme a art 3°, ―a notificação compulsória dos casos de violência 

de que trata esta Lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias 

que a tenham recebido‖. ―Parágrafo único. A identificação da vítima de violência referida 

nesta Lei, fora do âmbito dos serviços de saúde, somente poderá efetivar-se, em caráter 

excepcional, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade sanitária e com 

o conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável‖. Neste contexto, o profissional 

deverá preencher a Ficha de Notificação e encaminhar uma via para o Sistema de Informações 

em Acidentes e Violência, inserido na Vigilância Epidemiológica da SES/DF. A outra via 

deve ser anexada ao prontuário. Ressalte-se o direito de decisão da vítima em não denunciar. 

Compreendendo seu processo histórico de violência, compete ao profissional de saúde 

proporcionar espaço de reflexão e viabilizar novos leques de possibilidades que permitam a 

vítima sair desta dinâmica abusiva. 

O Estatuto do Idoso, Lei Federal n° 10.741, criado em 1º de outubro de 2003, traz no 
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art. 19: ―Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra o idoso serão 

obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: 

I – Autoridade Policial; 

II – Ministério Público; 

III – Conselho Municipal do Idoso; 

IV – Conselho Estadual do Idoso; 

V – Conselho Nacional do Idoso‖. 

Considerando a realidade do Distrito Federal, é importante ressaltar a existência do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, e da Central Judicial do 

Idoso. Nesses locais, a Notificação será via telefone. Essas instituições verificam a veracidade 

da denúncia e realizam os encaminhamentos pertinentes. 

A notificação destaca-se, então, como uma estratégia de enfrentamento do problema e 

pode ser discutida sob o ponto de vista jurídico e o da consciência moral.  Segundo Ferreira 

(1975), a consciência moral deve ser entendida como a faculdade que se tem de fazer 

distinção entre o bem o mal, de onde resulta o sentimento de dor ou da proibição de se 

cometer certos atos e a aprovação ou a dor de consciência por tê-los executado. É importante 

ressaltarmos que a moral, bem como a ética, estão inseridas dentro de um contexto histórico, 

de um tempo e de um espaço humano em mutação.  

Ferraz (1994) sob a ótica da psicanálise relata que a consciência moral pode ser vista 

como uma faculdade do aparato psíquico responsável por estabelecer juízos de valor sobre os 

atos que se pratica, dos quais pode advir satisfação ou sentimento de remorso, de acordo com 

o grau de discordância que se estabelece. Assim, temos agir e pensar diferenciados, que 

delimitam a individualidade e os valores éticos pessoais.  

Os códigos de ética das diversas profissões também abordam a questão da violência, 

não de forma explícita, no entanto, ressalta a obrigação que os profissionais têm de zelar pela 

saúde, dignidade e integridade humana.  

 O código de ética médica em seu artigo 6º diz ―O médico guardará absoluto respeito 

pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus 

conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser 

humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade‖. 

Esse artigo pode estabelecer a responsabilidade do médico na comunicação da 

violência, pois ao notificar e denunciar o médico busca a integridade e a dignidade do 

paciente. No artigo 25, ―deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos 

degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as 
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realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as 

facilitem.‖ Observa-se, nesse artigo, uma grande preocupação frente à pactuação com 

a omissão pois tão importante quanto a identificação da violência é a sua denúncia. 

 O Código de ética odontológica pontua em seu artigo 5º ―Constituem deveres 

fundamentais dos profissionais e entidades de Odontologia zelar pela saúde e pela 

dignidade do paciente‖. O dentista tem um papel fundamental na detecção da violência 

e é muitas vezes porta de entrada para a atenção à esse paciente e é muito importante a 

observação do dever moral de protegê-lo. 

 O código de ética da enfermagem não explicita a palavra violência mas menciona 

maus tratos, quando diz que é considerada infração ética ―provocar, cooperar ou ser 

conivente com maus tratos‖. Entende-se que essa palavra deve ser usada de forma 

ampla, referindo-se a todas as formas de violência. 

 O Código de Ética da Psicologia, nos seus princípios fundamentais, prevê a 

responsabilidade dos profissional dessa área ao mencionar que o ‗psicólogo trabalhará 

visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e da coletividade e 

contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão‖.  O psicólogo deverá guardar o 

sigilo das informações que tomar conhecimento durante o exercício profissional. 

Entretanto, a integridade, a liberdade e o direito à vida devem prevalecer. Situações 

conflitantes entre esses bens e o sigilo profissional serão resolvidos pela regra do 

menor prejuízo. 

Conclui-se do estudo aos diferentes códigos de ética que os diferentes profissionais 

devem notificar os casos de violência que tiverem conhecimento e podem responder por 

omissão, caso opte por não fazê-lo. É nítido o dever que esses profissionais devem ter pela 

saúde e dignidade desses pacientes. 
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3.7. ATUANDO EM REDE 

 

A complexidade que envolve o fenômeno da violência exige ações da família, 

sociedade, órgãos governamentais e não-governamentais. Dessa forma, temos que atuar em 

REDE. 

Rede é uma trama que une pontos (pessoas/instituições) permitindo sustentação. 

Também são estruturas abertas que podem se expandir, formar novos nós, abrir novas 

possibilidades de comunicação e articulação entre as pessoas e as instituições que delas fazem 

parte, promovendo ações conjuntas que envolvem trocas de informação técnica sobre a 

violência e formando vínculos e conhecimento das ações de cada serviço da comunidade. A 

idéia de rede remete aos sentimentos de apoio, suporte e solidariedade necessários para não só 

compreender, mas também atuar no enfrentamento da violência. 

Observada a questão da violência e seus agravos à saúde, parte-se do princípio da 

necessidade de uma rede bem estruturada para prevenção e enfrentamento desse problema. 

Uma rede onde haja o comprometimento dos profissionais e de instituições envolvidas de 

várias áreas, visto que há uma necessidade de compreender a violência em um contexto mais 

amplo e não isoladamente, pois a violência está relacionada às questões de raça, de classe 

social, bem como a uma construção histórica da sociedade. Além do mais, a experiência da 

violência afeta o indivíduo em várias dimensões: saúde física, psicológica, vida social, no 

mercado de trabalho. 

Talvez uma das dificuldades de se trabalhar em rede seja a falta de comprometimento 

dos atores envolvidos que geram serviços fragmentados. Por isso, não se pode esquecer que 

uma importante rede de prevenção e proteção passa pela educação, tanto no que diz respeito 

às informações e campanhas voltadas para a sociedade, quanto no que concerne à formação e 

sensibilização dos profissionais que atuam diretamente no atendimento a esses usuários. 

 ―[...] a existência de uma rede de atenção e prevenção pode ser um caminho 

fundamental para que a vítima reencontre a auto-estima possibilitando buscar sua autonomia 

pessoal e financeira [...]‖(CAMPOS; JORGE; BARCELOS, 2010, p. 25). Para que isso se 

torne realidade é fundamental a ―Participação da academia neste processo, especialmente 

como instrumento de fortalecimento desta rede de atenção e prevenção.‖ (CAMPOS; JORGE; 

BARCELOS, 2010, p. 25) 
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Os Centros de Saúde, o Programa Saúde da Família e o Programa de Agente 

Comunitário de Saúde, dentro das suas especificidades em atenção básica, devem estar 

preparados para atender e monitorar os casos encaminhados pelos demais serviços. Para 

possibilitar a Atenção Integral, é importante articular com a Rede de Atenção a fim de 

viabilizar a inserção da família nos programas de proteção social. 

Cada instituição tem importância no enfrentamento da violência, seja como 

atendimento, proteção, prevenção, responsabilização do agressor e discussão de alternativas e 

união de esforços para enfrentar a violência. Portanto, faz-se necessário integrar as ações entre 

os órgãos/instituições citados, pois quando surgir um caso você já possui o contato da pessoa/ 

instituição para o atendimento específico, assim como, em contrapartida, a instituição também 

será acionada considerando a importância da atuação de todos nesta problemática. 

Dessa forma, a intervenção nos casos de violência deve ser multidisciplinar e 

intersetorial, com a atuação de várias instituições, como: Educação, Saúde, Assistência Social 

– CRAS e CREAS, Segurança Pública – Delegacia de Atendimento à Mulher, Delegacia 

Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente e as demais delegacias, Conselho Tutelar, 

ONGs, Promotorias, Comissão de Direitos Humanos, Igrejas, sociedade civil – lideranças 

comunitárias, entre outras. 
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4.EPIDEMIOLOGIA DA VIOLÊNCIA 

 

Com base em informações do Ministério da saúde sobre a temática em questão, 

observou-se que no ano de 2011, no Brasil, as causas externas representaram 8,6% do total de 

internações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), ocupando a quinta posição entre as 

principais causas. As maiores taxas de internações por essas causas ocorreram entre homens 

de 20 a 39 anos (89,7 por 10 mil homens) e entre as mulheres de 60 e mais anos de idade 

(74,3 por 10 mil mulheres). No período entre 2002 a 2011, verificou-se incremento de 19,3% 

na taxa de internação por agressões. 

Em 2009, a partir da inserção de dados no Sinan, a notificação de violência doméstica, 

sexual e outras violências apresentou progressiva expansão. De 2009 a 2011, o número de 

unidades notificadoras e de notificações triplicou (Figura 4) Podemos inferir que há uma 

tendência progressiva de maior comprometimento do profissional com o ato notificatório e 

pretende-se observar isto também no estudo que será realizado na monografia. 

 

Gráfico 1: Unidades notificadoras e notificações de violência doméstica, sexual e 

outras violências. 
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Fonte: Brasil. (2009 a 2011). 

 

Em 2011, foram registradas 107.530 notificações de violência. Os Estados com maior 

razão de notificação foram Mato Grosso do Sul (221 notificações por 100 mil habitantes), 

Roraima (108 notificações por 100 mil habitantes) e Rio Grande do Sul (95 notificações por 

100 mil hab.), enquanto Ceará (8 notificações por 100 mil hab.), Maranhão (12 notificações 

por 100 mil hab.) e Rondônia (17 notificações por 100 mil hab.) apresentaram a menor razão 

de notificações (Figura 5) 

 

Gráfico 2: Razão de notificação (por 100 mil habitantes) de violência doméstica, 

sexual e outras violências, segundo unidade Federada. 

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

As maiores proporções de casos notificados foram identificadas entre adultos jovens 

(20 a 39 anos de idade) (Figura 6), apresentando distribuições diferentes quando analisadas 

entre os sexos. 

 

Gráfico 3: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual e 

outras violências, segundo a faixa estaria. 
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Fonte: Brasil (2011). 

 

No que se refere à raça/cor, os brancos representaram 41,3%, seguidos de pardos 

(29,1%) e pretos (7,8%), enquanto amarelos e indígenas (0,7% e 0,5% respectivamente) 

corresponderam às menores proporções no total de vítimas. Salienta-se que mais de 20% das 

notificações não havia informação de raça/cor (Figura 7). 

 

Gráfico 4: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual e 

outras violências, segundo raça/ cor. 

 

Fonte: Brasil (2011). 
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Os atos de violência predominaram nas residências (57,3%) e na via pública (14,7%); 

cerca de 16% da s notificações não apresentaram informação referente ao local da ocorrência 

(Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual e 

outras violências, segundo local de ocorrência. 

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

Dentre as crianças menores de 10 anos de idade, a negligência foi o tipo de violência 

mais comum (43,1%), seguido da violência física (33,3%). Na maior parte dos atendimentos, 

tratava-se de um familiar o provável autor da agressão, e a mãe apareceu em mais de 36% dos 

casos notificados (Figuras 9 e 10) 

 

Gráfico 6: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual e 

outras violências contra crianças (0 a 9 anos), segundo o tipo de violência. 
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Fonte: Brasil (2011). 

 

Gráfico 7: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual e outras 

violências contra crianças (0 a 9 anos), segundo provável autor de agressão. 

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

A violência física (65,3%) foi o tipo de violência mais comum na faixa etária de 10 a 

19 anos de idade. Na maior parte dos atendimentos, tratava-se de um amigo ou conhecido o 

provável autor da agressão (20%) (Figuras 11 e 12) 

 

Gráfico 8: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual e 

outras violências contra adolescentes (10 a 19 anos), segundo o tipo de violência. 
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Fonte: Brasil (2011). 

 

Gráfico 9: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual e outras 

violências contra adolescentes (10 a 19 anos), segundo provável autro de agressão. 

 

 

Fonte: Brasil (2011). 

Dentre os indivíduos de 20 a 59 anos de idade, a violência física foi responsável por 

mais de 80% das notificações nesta faixa etária. O provável autor de agressão foi uma pessoa  

com relação afetiva em 39,6% das notificações, seguida da própria pessoa – lesão 

autoprovocada (16,2%) (Figuras 13 e 14) 

 



56 

 

Gráfico 10: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual 

e outras violências contra adultos (20 a 59 anos) segundo tipo de violência. 

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

Gráfico 11: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual 

e outras violências contra adultos (20 a 59 anos), segundo provável autor de agressão. 

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

Dentre os indivíduos com 60 anos ou mais de idade, a violência física foi responsável 

por 64% das notificações, destaca-se que tanto a violência psicológica quanto a negligência 

predominaram nesta faixa etária. Na maior parte dos atendimentos, tratava-se do filho o 

provável autor da agressão (29,7%) (Figuras 15 e 16) 
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Gráfico 12: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual 

e outras violências contra idosos (60 e mais anos), segundo o tipo de violência. 

 

Fonte: Brasil (2011). 

Gráfico 13: Distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, sexual e outras 

violências contra idosos (60 e mais anos), segundo provável autor de agressão. 

 

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

Os dados, analisados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em 

Saúde – Ministério de Saúde, nos apresentaram as principais características dos eventos 

notificados, e provêm os serviços de saúde e demais mecanismos sociais de informações 

essenciais para o acolhimento e atenção às vítimas da violência, além de fundamentar a 

elaboração de políticas públicas que deem resposta à sociedade. São, no entanto, insuficientes 
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para demonstrar a totalidade de casos de violência existentes em determinado local. Acredita-

se que haja um grande número de casos de violência não conhecidos pelo setor saúde, seja por 

falta de notificação, seja por não demandarem atendimento nos nossos serviços. 

A epidemiologia nos convida a fazer o uso adequado das informações a fim de analisar 

a situação de saúde e planejar ações de vigilância, prevenção e controle das violências nos 

Municípios. Para tanto, deve-se incentivar a notificação compulsória de violência doméstica, 

sexual e outras violências em todo o território nacional, por meio de capacitação dos 

profissionais e estruturação dos serviços que contemplam a Rede de Atenção e de Proteção 

Social às Vítimas de Violências. 

A publicação da Portaria MS/GM nº104, de 25/01/2011, que universalizou a 

notificação de violência doméstica, sexual e outras violências para todos os serviços de saúde, 

incluindo-a na relação de doenças e agravos de registro no SINAN propiciou uma maior 

atenção à vigilância de violências. 

Os profissionais de saúde desempenham um papel fundamental na identificação, 

tratamento e encaminhamento de situações de violência. Estudos realizados em vários países 

têm destacado a necessidade de educação continuada para profissionais da área de assistência 

à saúde, relacionada ao reconhecimento de sinais e sintomas da violência (WHO, 2002) 

Segundo Day (2003), os profissionais de saúde mantêm uma posição de 

desinformação, indiferença, negação e temor em relação ao problema da violência e suas 

consequências. O medo de obrigações legais impede-os de tomar atitudes que auxiliem as 

vítimas. Os serviços têm pouco profissionais que, em sua maioria, ficam isolados, sentem-se 

sobrecarregados e desvalorizados. 

Minayo (1994) aponta uma questão importante sobre o efeito da violência no 

funcionamento dos serviços de saúde, sobretudo quando as pessoas envolvidas nos conflitos 

afetam os profissionais, pelas ameaças, pelos danos físicos e/ou psicológicos. 

O ato de notificar inicia um processo que visa romper atitudes e comportamentos 

violentos no âmbito familiar e por parte do agressor, promovendo cuidados relativos à vítima.  

Para o sistema de saúde, essa ação ainda tem a finalidade de gerar registros fidedignos, 

possibilitando dimensionar o problema do ponto de vista epidemiológico e elaborar políticas 

públicas voltadas ao enfrentamento e à prevenção dessa situação.  

O procedimento da notificação está respaldado pela Portaria 1968/2001 do Ministério 

da Sáude e em 2011, a Secretaria de Vigilância à Saúde, reconhecendo tal demanda lançou a 

Portaria 104 que dispõe sobre a violência doméstica, sexual e /ou outras estabelecendo fluxos, 

critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais de saúde. 
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Apesar de todo este aparato legal, a literatura ainda evidencia a subnotificação dos 

casos, indicando a existência de debilidades estruturais e barreiras no processo de notificação. 
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5. RESULTADOS 

Notificar implica avaliar o caso e dividir com outros setores da sociedade a 

responsabilidade pela proteção da vítima de violência. Para tanto, é essencial a interação entre 

as diversas esferas sociais envolvidas – polícia, justiça, educação, organizações não 

governamentais e o setor de saúde.  

Pode-se relatar que existe no PAV/ PRIMAVERA uma rotina de capacitação para o 

processo de identificar e notificar os casos. No entanto, ainda há muito a evoluir e ainda 

encontramos profissionais despreparados para lidar com essa temática, bem como locais sem 

a estrutura adequada para a captação de informações. Muitas vezes, o procedimento de 

notificação é negligenciado, e os serviços de saúde ―fecham os olhos‖ para a violência. Como 

resultado da omissão em comunicar os casos atendidos, tem-se uma relativa desestruturação 

do sistema de informações, acarretando um conhecimento precário sobre a real dimensão da 

violência no Guará/DF.  

É por meio da notificação que se cria o elo entre a área, a saúde e o sistema legal, 

iniciando-se a formação da rede multiprofissional e interinstitucional da atuação – 

fundamental nesses casos, permitindo também o dimensionamento epidemiológico da 

violência. É essencial que todos colaborem, pois o levantamento dessas informações 

certamente poderá subsidiar a implementação de políticas públicas que favoreçam a 

prevenção da violência e garantam a proteção de nossas crianças e adolescentes. 

            Quanto aos números de notificações dos casos de violência registrados no Guará, estes 

vêm aumentando significativamente. No ano de 2013, houve cerca de 140 notificações e no 

ano de 2014, ano que focou-se nas discussões e nas capacitações para a implantação da Ficha 

de Notificação, cerca de 40 notificações a mais. (Figura 17) 
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Gráfico 14: Tipos de violência notificadas no PAV/ PRIMAVERA nos anos de 2013 e 2014. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

            No entanto, esse aumento de notificações também precisa ser ‗balisado pelo aumento 

da equipe do PAV que antes contava com apenas um profissional e posteriormente duas 

profissionais passaram a compor a equipe. Outro aspecto que precisa ser enfatizado é que 

grande parte desses registros existem pois a Vigilância Epidemiológica sinaliza para o PAV 

uma possível situação de violência observada no registro da GAE (Guia de Atendimento da 

Emergência). Ou seja, as notificações, em sua grande maioria, na regional de saúde do Guará, 

não são preenchidas no momento do atendimento pelo profissional de saúde que atende a 

situação de violência. Essa situação de violência acaba sendo ‗percebido‘ muito mais por uma 

parceria que o PAV firmou com o setor da Vigilância Epidemiológica que analisa as GAE 

(Guia de Atendimento Emergencial). 

.......... Sendo assim, muitos dados mostram-se incorretos no posterior contato com paciente. 

Frequentemente, ao se tentar um contato telefônico aquele número sequer existe. Infere-se, 

portanto, que a regional ainda não apresente dados reais da violência devido a subnotificação 

existente, principalmente na região administrativa da Estrutural, no entanto, a crescente dos 

dados relaciona-se a uma maior atuação do PAV junto a V.E, aos servidores de um modo 

geral e um crescente envolvimento com a temática, mesmo que ainda tímido. 

           Esse estudo não busca aprofundar esse aspecto, especificamente, no entanto busca 

ressaltar que esse aumento do número de notificações não significa necessariamente um maior 

comprometimento dos profissionais da regional, de uma forma geral. Esses aspectos citados 

anteriormente precisam ser levados em consideração. 
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...........Quanto aos tipos de violência notificados em 2014 (figura 17), observa-se maior 

registro para a violência sexual e negligência. Logo atrás está violência física, tentativa de 

auto-extermínio e violência psicológica.  

            A tentativa de auto-extermínio também tem uma incidência alta o que traz a própria 

pessoa como provável autor de agressão. 

            Outro aspecto que chama a atenção diz respeito ao tipo de vínculo existente entre o 

agressor e a vítima, sendo os pais maiores causadores da violência. Se pensarmos que a 

negligência figura como a violência de maior incidência nessa regional pode-se associar os 

pais das crianças como os maiores causadores desse tipo de violência. (Figura 18)  

 

Gráfico 15: Distribuição das notificações do PAV/ PRIMAVERA nos anos de 2013 e 2014, 

segundo provável autor da agressão. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

               Quanto à faixa etária dessas mulheres, a maioria encontra-se entre idade de 0 a 18 

anos, totalizando cerca de 100 registros nessa faixa etária. Em seguida, estão as mulheres com 

idade de 19 a 55 anos. (Figura 19) 
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Gráfico 16: Distribuição das notificações do PAV/ PRIMAVERA nos anos de 2013 e 2014, 

segundo idade das vítimas. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

               E, finalmente, quanto ao local de moradia ainda tem-se uma maior parcela das 

notificações na regional do Guará. Certamente, o fato do PAV estar fisicamente localizado 

nesta regional acaba por se reaproximar desta e a Estrutural acaba ficando mais distante, até 

mesmo da supervisão da reduzida equipe do PAV. 

 

Gráfico 17: Distribuição das notificações do PAV/ PRIMAVERA nos anos de 2013 e 2014, 

segundo local de moradia da vítima. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

.................... Tais resultados aliados à percepção da autora e leitura de materiais específicos 

do tema permitem discutir tais resultados que serão apresentados posteriormente. 
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6. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

  

 De acordo com os resultados apresentados e o relato de experiência da autora é 

possível concluir: 

 Grande parte da violência relatada no PAV/PRIMAVERA refere-se à crianças e 

adolescentes. Importante que essa regional assuma uma postura preventiva e possa 

pensar políticas públicas que protejam essa parcela da comunidade. 

 É importante ressaltar que há casos onde há presença de mais um tipo de violência, em 

especial quando se tratam da violência física e da violência psicológica.  

 Certamente (e infelizmente) devemos pensar que existe uma grande subnotificação 

nesses locais estudados e que um maior comprometimento dos diversos profissionais 

poderá nos proporcionar, futuramente, um retrato mais fiel da nossa realidade. 

 Pelo fato do PAV/PRIMAVERA estar localizado, fisicamente, no Hospital do Guará, 

talvez justifique o maior número de notificações nesta cidade satélite. Talvez, seja 

importante pensar na extensão desse programa para a cidade Estrutural que tanto nos 

demanda; 

 Grande parte dos agressores encontram-se dentro de casa e/ou próximo do convívio 

com a vítima. 

 O profissional que mais notifica é a Assistente Social e o profissional que mais resiste 

ao ato notificatório é a equipe médica. 

 Especial ênfase é dada à parceria com  Conselhos Tutelar da região administrativa do 

Guará. Entidade criada especificamente para zelar pelos direitos da criança, tal órgão 

se configura, ainda que potencialmente, em espaço de convergência de informações 

referentes a um rol variado de situações vividas pelas crianças e adolescentes, 

considerando-se que todos os casos suspeitos e/ou comprovados de ameaçaou violação 

de seus direitos devem ser notificados nessa instância. 

 Outros profissionais (de diferente formação) apresentam grandes dificuldades de 

envolvimento com o fluxo do atendimento às vítimas de violência; 

 A parceria com a Vigilância Epidemiológica (VE) nos permite um posterior contato 

com a Guia de Atendimento da Emergência (GAE) permitindo um acesso mesmo que 

tardio à esse paciente; 
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 Esse acesso tardio ao paciente dificulta o trabalho do PAV haja vista que muitas vezes 

esses dados da GAE são incompletos e inconsistentes. Esse aspecto diificulta o acesso 

à vítima e a inserção no programa e a real epidemiologia do problema; 

 É de fundamental importância que todos os profissionais se comprometam com o 

processo da notificação da violência; 

 A regional busca assumir uma postura preventiva e participativa no que se relaciona à 

violência. Os casos notificados apresentam grande importância, pois é por meio deles 

que a violência ganha visibilidade, permitindo o dimensionamento epidemiológico do 

problema e a criação de políticas públicas voltadas à sua prevenção, criando-se o elo 

necessário entre a área da saúde e o sistema legal, delineando-se a formação da rede 

multiprofissional e interinstitucional da atuação.  

 Minayo (2002) ressalta que a área da saúde além de atender às vítimas de violência, 

também tem a função de elaborar estratégias de prevenção, de modo a promover a 

saúde. Assim, a violência não é objeto de estudo privativo da saúde, mas está 

intimamente ligado a ela. 

 A notificação é um poderoso instrumento de política pública, uma vez que ajuda a 

dimensionar a questão da violência em família, a determinar a necessidade de 

investimentos em núcleos de vigilância, assistência e ainda permite o conhecimento da 

dinâmica da violência doméstica. Contudo, é fato que a conscientização da sua 

importância, a quebra de idéias pré-concebidas e o treinamento correto para 

diagnosticar situações de violência são condições necessárias para que o profissional 

de saúde seja capaz de detectar e notificar , a quem for competente, essa realidade que 

se apresenta de forma tão expressiva no cotidiano dos seus atendimentos, seja qual for 

sua área de atuação. 

 Este estudo, expressa o desejo de estar junto àqueles e àquelas que se indignam com a 

violência e desejam contribuir, no campo das Ciências Sociais, com reflexões acerca 

do tema. 
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7. CONCLUSÃO  

 

Por todo o exposto, pode-se afirmar que a violência gera prejuízos físico e psíquico à 

saúde dos que a sofrem, e, por isso, na maioria das vezes, as vítimas procuram, em primeiro 

lugar, os serviços de saúde.  

No entanto, o enfrentamento desse fenômeno exige uma convergência de medidas de 

impacto, que passa por campanhas educativas, ações da família, sociedade, órgãos 

governamentais e a incorporaração dessa temática na agenda da saúde, para desvendar o que 

está por detrás deste agravo.. Dessa forma, não há outra forma de atuação  dessa problemática 

que não seja em rede. 

Cada instituição tem importância no enfrentamento da violência, seja como 

atendimentos, proteção, prevenção, responsabilização do agressor e discussão de alternativas 

e união de esforços para enfrentar a violência..  

Nesse sentido, Jaramillo e Uribe (2001) observaram que as grades curriculares dos 

cursos da área de saúde – seja de graduação, seja de programas de educação continuada – não 

contemplam aspectos relacionados com a violência. Por isso, profissionais de saúde estariam 

despreparados para oferecer ―[...] uma atenção que tenha impacto efetivo à saúde das vítimas. 

O despreparo do profissional em lidar com as vítimas que recorrem ao seu serviço se deve 

possivelmente ao desconhecimento acerca de como proceder frente a esses casos‖ (SALIBA 

et al., 2007, p. 473).  

Também observam os autores a ausência de mecanismos institucionais e jurídicos de 

proteção ao profissional de saúde. ―Além disso, existem vários entraves à notificação no 

Brasil, como escassez de regulamentos que firmem os procedimentos técnicos para isso, 

ausência de mecanismos legais de proteção aos profissionais encarregados de notificar, falha 

na identificação da violência no serviço de saúde e a quebra de sigilo profissional‖. Os casos 

notificados apresentam grande importância, pois é por meio deles que a violência ganha 

visibilidade, permitindo o dimensionamento epidemiológico do problema e a criação de 

políticas públicas voltadas à sua prevenção. (SALIBA et al., 2007, p. 473) 

Ao trabalhar com o tema da violência, só teremos êxito quando conseguirmos 

sobrepor à cooperação em detrimento da competição. Torna-se fundamental que os diversos 

setores consigam dialogar e assim as colaborações individuais somar-se-ão às institucionais. 

Observa-se a existência de alguns aspectos que interferem negativamente nesse  

processo, tais como: o desconhecimento de como fazer o procedimento de notificação e dos 

instrumentos necessários para sua execução; a falta de preparo emocional e técnico do 
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profissional para a identificação de violência, das situações de risco e dos sinais de alerta; o 

medo de represália por parte da família, do agressor e/ou da comunidade; a falta de resguardo 

adequado; o isolamento do profissional na unidade; e a falta de entrosamento prévio entre 

profissionais de saúde e diversos atores envolvidos no processo.  

Logo, é fundamental que estratégias que apoiem as necessidades dos servidores 

aconteçam, principalmente no que se refere a um suporte profissional: investimento em 

treinamento, aconselhamento, intervisão, supervisão, de modo que o profissional sinta-se e 

esteja, de fato, empoderado a lidar com a complexidade envolta em toda situação de violência. 

Esses profissionais cumprem uma função-chave ao identificar, tratar e notificar os casos de 

violência. 

Ainda relacionado aos desafios, alguns aspectos estão pautados no comportamento e 

na falta de comprometimento dos profissionais que atuam no atendimento das vítimas, como: 

a não qualificação, a falta de conhecimento sobre o tema da violência, a falta de conhecimento  

sobre os sintomas apresentados pelas vítimas de violência, a falta de comprometimento de 

alguns profissionais. Além disso, há o questionamento por parte de alguns profissionais 

quanto à Ficha de Notificação. Muitos relatam ser um questionário muito grande, se 

comparado ao tempo que têm para o atendimento, uma vez que os equipamentos de 

atendimento encontram-se com poucos profissionais quando comparado ao número de 

usuários desses serviço. 

Tudo isso é agravado pela alta rotatividade dos profissionais da rede de saúde, 

comprometendo ainda mais a qualidade do atendimento. Na área da saúde, o profissional de 

medicina, que, na maioria das vezes, realiza o primeiro atendimento, é o que mais apresenta 

resistência para realizar a notificação dos casos de violência.. Por isso, ele precisa estar 

capacitado e sensibilizado para perceber e notificar os casos de violência, o que demanda a 

capacitação continuada dos profissionais. 

Outro aspecto que chama a atenção é a baixa incidência de não notificação por parte 

das unidades básicas de saúde. Pode-se inferir que há uma necessidade de melhorar a  

integração entre as áreas da saúde e diversas áreas envolvidas. A capacitação continuada, a 

sensibilização e o comprometimento dos profissionais é um dos aspectos mais importantes 

para que o processo de notificação aconteça. 

Apesar de todos os problemas e dificuldades postas, podemos perceber que houve um 

avanço significativo nas políticas da área da segurança pública. 
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No entanto, é incontestável a necessidade premente de capacitação dos profissionais 

de saúde quanto à importância do preenchimento correto da notificação compulsória e de suas 

obrigações perante casos suspeitos ou confirmados de violência. 

Embora a regional de saúde do Guará mostre-se ativa e alerta para a questão da 

violência, é necessário enfatizar a necessidade de que os profissionais conheçam mais 

profundamente os aspectos legais e práticos relacionados com a notificação de violência e 

sejam incessantemente sensibilizados e apoiados, já que a notificação constitui uma 

ferramenta essencial para a construção de uma rede de proteção aos grupos vulneráveis e para 

o, consequentemente, desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao tema. 

Com todo o exposto, busca-se subsidiar tanto autoridades e gestores da área da saúde e 

de outras áreas do desenvolvimento de políticas de prevenção de violência o estabelecimento 

de prioridades, metas e ações adequadas à magnitude do problema, visando contribuir para o 

rompimento do silêncio e a invisibilidade do problema. 

E retornando à pergunta que gerou toda essa discussão: ―Violência e ficha de 

notificação, o que nós, profissionais de saúde, temos a ver com isso? Ressalta-se que o 

comprometimento desse profissional fará toda a diferença. Ele poderá ser o primeiro a 

detectar situações de violência e ao não reconhecer a importância desse papel assume-se um 

fator impeditivo para o encaminhamento e tratamento de vítimas e agressores. Ele poderá 

proteger a vítima, responsabilizar, reeducar e tratar o autor de agressão, além de proporcionar 

a visibilidade do fenômeno, subsidiando implantação/implementação de políticas públicas 

para seu enfrentamento. 

Há muito caminho a ser percorrido. Mas, sim, NÓS, temos muito a ver com tudo isso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUDELO, S. F. La Violencia: un problema de salud pública que se agrava en la región. 

Boletin Epideniologico e la OPS, 1990. 

 

BRANDÃO, A. C. C. Violência doméstica. São Paulo, 2010. Disponível em: < 

http:/boaspraticas farmaceuticas.blogspot.com/ 2010/09/ violencia-domestica.html>. Acesso 

em: 19/01/. 2015. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/constituicao/constitui% 

C3%A7ao.htm>. Acesso em: 29/11/2014. 

 

BRASIL. Lei nº 11.340. Lei  Maria da Penha. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Violência intrafamiliar: orientação para prática em 

serviços. Brasília: Ministério da saúde, 2002. (Série Cadernos de Atenção Básica, n.8). 

 

BRASIL. Política Nacional da Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, 

pela Portaria GM/MS nº 737, de 16 de maio de 2001 (BRASIL, 2001), 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria e Vigilância em Saúde: Impacto da violência na 

saúde dos brasileiros. Brasília, 2005. 

 

Braz, M.; Cardoso, MHCA. Em contato com a violência: os profissionais de saúde e seus 

pacientes vítimas de maus tratos. Ver. Latino Americana de Enfermagem. 2008. 

 

CAMPOS, E. M.; JORGE, M.; BARCELOS, R. Importância do trabalho em rede e a 

atuação da academia no enfrentamento à violência contra a mulher. In: SIMPÓSIO 

SOBRE ESTUDOS DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS, 5., 2010, Londrina. Anais do I 

simpósio sobre estudos de gênero e políticas públicas, 2010. p. 24-37 Disponível em: 

<http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/4.ElzaCampos.pdf>. Acesso em: 01/01/2015. 

 

DAY, V. P. et al. Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Revista de 

Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v.25, supl,1,p. 9-21, abr. 2003. 

 

DESLANDES, S.F. Maus tratos na infancia: um desafio para o sistema público de saúde; 

análise da atuação do CRAMI – Campinas. 1993. 197f Disseração (Mestrado). Fundação 

Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1993. 

 

D‘Oliveira, AFPL; Schraiber, LB; Hanada, H; Durand, J. Atenção Integral à saúde de 

mulheres em situação de violência de gênero – uma alternativa para a atenção primária 

em saúde. Ciência & Saúde Coletiva. 2009. 

D´OLIVEIRA, A. F. P. L.; SCHRAIBER, L. B. Violência de gênero como uma questão de 

saúde: a importância da formação de profissionais. Jornal da Redesaúde, São Paulo, n.19, 

p.3-4, nov. 1999. 

 



70 

 

FERRAZ, F.C. A eternidade da maçã: Freud e a ética. São Paulo: Ed. Escuta, 1994. 

 

FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1975. 

 

Garbin CAS et al. Notificação de violência contra criança: conhecimento e 

comportamento dos profissionais de saúde. Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde: 2011. 

 

Gawryszewski VP, Mello Jorge MHP, Koizumi MS. Mortes e internações por causas 

externas entre os idosos no Brasil: o desafio de integrar a saúde coletiva e atenção 

individual. Rev Assoc Med Bras. 2004;50:97-103. 

 

GUERRA, Viviane de A. Violência de pais contra filhos: a tragédia revisitada. 

São Paulo: Cortez, 1998. 

Gonçalves, HS; Ferreira, AL. A notificação da violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes por profissionais de saúde. Cad. Saúde Pública, 2002. 

 

Guia para elaboração de trabalhos acadêmicos (artigo de periódico, dissertação, projeto, 

relatório técnico e/ou científico, trabalho de conclusão de curso e tese), Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos – Unisinos, São Leopoldo, 2012 

 

COSTA, A. M.; HAMANN, E. M; TAJER, D (Org.). Saúde, equidade e gênero: um desafio 

para as políticas públicas. Brasília, DF: Ed. Universidade de Brasília, 2000. p. 19-32. 

 

<http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_1.asp> Acesso em 25/07/2014 

 

<http://www.cro-df.org.br/novosite/index.php/legislacao/leis-resolucoes> Acesso em 

26/07/2014 

 

<http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo_etica1.pdf> Acesso em 27/07/2014 

 

Infância e comunicação: referências para o marco legal e  as políticas públicas 

brasileiras / coordenação editorial Vivarta Veet.— Brasília: ANDI, 2011. 

 

Jaramillo DE, Uribe TM. Rol del personal de salud en la atención a las mujeres 

maltratadas. Invest Educ Enferm. 2001. 

 

LCP 141/2012 (Lei Complementar) 13/01/2012 regulamenta o § 3º do art. 198 da constituição 

federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela união, 

estados, distrito federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 

critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, 

avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga 

dispositivos das leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e 

dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp141.htm> Acesso em:10/012015. 

 

Lei 8.069/1990 (Lei Ordinária) 13/07/1990 Dispõe sobre o estatuto da criança e do 

adolescente e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm> Acesso em: 28/12/2014 

http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_1.asp
http://www.cro-df.org.br/novosite/index.php/legislacao/leis-resolucoes
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo_etica1.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/fd648f07076118c8032569fa00678240?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/edcda1fadb446c08032569fa00681184?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp141.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm


71 

 

 

Lei 10.741/2003 (Lei Ordinária) 01/10/2003 Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras 

providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm> 

Acesso em: 28/12/2014 

 

Lei 10.778/2003 (Lei Ordinária) 24/11/2003, estabelece a notificação compulsória, no 

território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de 

saúde públicos ou privados. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.778.htm> Acesso em: 29/12/2014 

 

LUCENA, M. F. G. Saúde, gênero e violência: um estudo comparativo Brasil/França 

sobre a saúde da mulher negra. Recife: Universitária UFPE, 2010. 

 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo, EPU, 1986. 

 

Manual para atendimento às vítimas de violencia na rede de saúde pública do Distrito 

Federal/ Laurez Ferreira Vilela (coordinadora) – Brasília: Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal, 2008. 

 

MINAYO, M.C.S. Violência social sob a perspectiva da saúde pública. Cadernos de saúde 

pública, Rio de Janeiro, v.10, supl. 1, p. 7-18, 1994. 

 

MINAYO, M.C.S.; SOUZA, E.R. (Org). Violência sob o olhar da saúde : a infra-política 

da contemporaneidade brasileira. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003. 

 

Minayo, M.C.S. Violência e saúde . Fiocruz, 2006 

 

Ministério da Saúde. Violência Intrafamiliar: orientações para a Prática em Serviço. 

Brasília DF: Ministério da Saúde; 2002. 

 

MORRISON, A. R., BIEHL, M. L. A Família Ameaçada: violência doméstica nas 

Américas. Rio de Janeiro: FGV, 2000. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre violencia e 

saúde: OMS/ OPAS, 2002. 

 

PORTARIA Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011, Define as terminologias adotadas em 

legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 

2005), 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. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html> Acesso em: 

13/01/2015 

 

Rede Feminista de Saúde. Dossiê Violência contra a Mulher. 

http://www.redesaude.gov.br (acessado em 26/Julho/2014). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.778.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html


72 

 

SAFFIOTI, H.; ALMEIDA, S.S. Violência de gênero, poder e impotência. Rio de Janeiro: 

Revinter, 1995. 

 

SAFFIOTI, H.; ALMEIDA, S.S., Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 2004. 

 

SALIBA, O. et al. Responsabilidade do profissional de saúde sobre a notificação de casos 

de violência doméstica. Ver Saúde Pública, São Paulo, v.41, n.3, p. 472-7, jun. 2007. 

 

Site da Secretaria de Saúde do DF. Distrito Federal, [2015?]. Disponível em: 

http://www.saude.df.gov.br/sobre-a-secretaria/hospitais-e-regionais/269-regional-de-saude-

do-guara.html. Acesso em 04/01/2015. 

 

Site da Administração do Guará. Distrito Federal, [2015?]. Disponível em: 

http://www.guara.df.gov.br/sobre-a-secretaria/conheca-guara-ra-x.html. Acesso em 

15/01/2015. 

 

Site da Administração da Cidade Estrutural, [2015?]. Disponível em: 

http://www.scia.df.gov.br/sobre-a-administracao/a-administracao.html Acesso em 17/01/2015 

 

SOUZA, J. Violência sexual na infância: a dinâmica familiar. Itajaí (SC), 2002. 

Souza ER. Masculinidade e violência no Brasil: contribuições para a reflexão no campo da 

saúde. Ciênc Saúde Coletiva.  005;10:59-70. 

 

TEIXEIRA, J. M de C. et al. Organização do fluxo de atendimento em um serviço de 

emergência. São Paulo: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, 2011. Disponível em: < http://webcache.googleusercontent.com 

/search?q=cache:L69Qq94U8QgJ:www.premiomariocovas.sp.gov.br/2009/2005/Eficiencia_e

_Desburocratizacao/ED_500.DOC+Organiza%C3%A7%C3%A3o+do+fluxo+de+atendiment

o+em+um+servi%C3%A7o+de+emerg%C3%AAncia+-+teixeira&cd=1&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br >. Acesso em: 12/11/2014. 

 

WHO (World Health Organization).World report on violence and health. 

Geneva: World Health Organization; 2002. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Child abuse and neglect by parents and 

other caregivers. In: KRUG, E. G. et al (edit) World reporto n violence and health. Geneva: 

WHO, 2002, cap. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.saude.df.gov.br/sobre-a-secretaria/hospitais-e-regionais/269-regional-de-saude-do-guara.html
http://www.saude.df.gov.br/sobre-a-secretaria/hospitais-e-regionais/269-regional-de-saude-do-guara.html
http://www.guara.df.gov.br/sobre-a-secretaria/conheca-guara-ra-x.html
http://www.scia.df.gov.br/sobre-a-administracao/a-administracao.html


73 
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