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APRESENTAÇÃO

Caro estudante, seja bem-vindo!
Convidamos você para um diálogo sobre a violência
contra crianças e adolescentes, problema de grande relevância,
especialmente para a saúde, pois impacta negativamente
a vida de todos os envolvidos. A violência contra crianças e
adolescentes, apesar de por vezes ainda ser invisível, ocupa
um lugar que impressiona a sociedade como um todo e os
profissionais da saúde, em específico. Ocorre de diferentes
formas no seio familiar e fora dele. De caráter mundial, a
violência é descrita como uma séria violação aos Direitos
Humanos e apresenta alta prevalência. Neste contexto,
assume papel ímpar e, há algumas décadas, tem sido objeto de
uma grande problemática social e de saúde pública. Sabemos
que o tema não será esgotado neste módulo, mas esperamos
contribuir com a sua formação, impulsionando você a ampliar
a identificação e a atenção a essa parcela da população no seu
município e na comunidade onde você atua. Este módulo inicia
pontuando definições importantes nesta área e as prevalências,
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a fim de demonstrar sua magnitude. A seguir, trazemos as
políticas públicas voltadas para o enfrentamento deste agravo
à saúde e apontamos como você pode atuar na identificação das
situações de violência e na atenção às crianças, adolescentes
e suas famílias, promovendo ambientes e relações mais
saudáveis. Por fim, tem-se a organização e a atuação em rede
como uma ação prioritária para o enfrentamento da violência.
Propomos que você aproveite este curso para conversar
com seus colegas, tanto de equipe quanto de curso (por meio
do ambiente virtual de aprendizagem), compartilhando suas
experiências e conhecendo um pouco mais sobre esta questão.
Bons estudos!

APRESENTAÇÃO
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OBJETIVO DO CURSO

Ao final deste módulo você deverá ser capaz de reconhecer
possíveis situações de violência contra crianças e adolescentes
e saber como atuar nestas situações a partir das políticas
públicas vigentes. Também saberá reconhecer situações de
risco para violência em crianças e em adolescentes, de forma a
atuar na atenção e na prevenção desta problemática, bem como
e no trabalho em rede para o enfrentamento da mesma.
Carga horária recomendada: 30 horas
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UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

A violência não é um fenômeno novo, atravessa a história
da humanidade, faz parte das relações sociais e familiares ao
longo dos tempos, expressando-se de variadas formas dentro
de um contexto sociocultural bastante diversificado. A infância
e adolescência são comumente vistas como fases “mágicas” da
vida: é quando se desenvolvem as bases para uma vida adulta
saudável. Na infância se destaca a pureza, a curiosidade e a
constante necessidade e dependência dos pais e cuidadores.
Já, na adolescência, outros processos são disparados, sendo
uma fase permeada pela construção da identidade, experimentação, busca por relacionamentos afetivos externos ao círculo
familiar e a conquista de autonomia (FONSECA et al., 2013).
Além de seus responsáveis legais e do poder público, a
proteção também é uma atribuição do setor da saúde. Nesta
unidade trazemos as violências mais comuns contra crianças
e adolescentes, sua prevalência e impacto na saúde, bem como
quais as políticas públicas brasileiras que estabelecem a proteção
e a atenção a esta população, definindo as responsabilidades
do setor saúde no enfrentamento deste agravo.
12
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Figura 1 – Crianças e adolescentes estão em desenvolvimento e precisam ser
protegidos

UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

Para a área da saúde, considera-se criança quem tem até
9 anos de idade, e adolescente, de 10 a 19 anos. Fazemos este
destaque porque para o setor de justiça e segurança pública a
idade está determinada de acordo com o Estatuto da Criança
e Adolescente (BRASIL, 1990), que estabelece que crianças
têm menos de 12 anos de idade e adolescentes têm de 12 a
18 anos.
Muitas crianças e adolescentes têm essa importante
fase da vida marcada por algum tipo de violência, o que pode
parecer um fenômeno de difícil entendimento devido ao grau de
subjetividade e seus significados múltiplos. Assim, iniciamos
este módulo com a definição de violência, as tipologias e a
natureza das agressões mais comuns nesta população.

IMPORTANTE
Tenha sempre em vista o Artigo 70 do Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA): “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da
criança e do adolescente”. Nos estágios iniciais do desenvolvimento humano, as crianças e os adolescentes
desenvolvem a autoconfiança, o afeto, o apego, o senso de identidade, a autonomia. Quando desrespeitadas,
maltratadas, invadidas ou limitadas por relações de violência, terão seu desenvolvimento comprometido.

13
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Figura 2 – Muitas crianças e adolescentes têm essa importante fase da vida
marcada por algum tipo de violência

UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

A violência contra crianças e adolescentes acontece de
diversas maneiras, podendo ou não envolver o contato físico
entre o autor da agressão e a vítima. Segundo a OMS (2002),

1.1

o abuso ou maus-tratos em relação à criança constitui todas
as formas de tratamento doentio físico e/ou emocional,
abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, exploração comercial ou outro tipo de exploração, resultando
em danos reais ou potenciais para a saúde, sobrevivência,
desenvolvimento ou dignidade da criança no contexto de
uma relação de responsabilidade, confiança ou poder.

Definição de violência e as tipologias mais comuns para
crianças e adolescentes

Vejamos em detalhe esta tipologia.
O abuso físico de uma criança é definido por atos de

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) fornece

acometimento, por parte da pessoa responsável pelos cuidados

um modelo útil para compreender os padrões da violência que

com a criança, que causem real dano físico ou apresentem a

ocorrem na vida diária das crianças e adolescentes e trazemos,

possibilidade de um dano.

aqui, inicialmente a definição de violência:

O abuso sexual é definido por atos em que o responsável

qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição
da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento do indivíduo, que vise degradar ou controlar
suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Consiste
no uso intencional da força física ou do poder real, ou mediante
ameaça, contra si próprio ou contra terceiros (indivíduos,
grupo ou comunidades).

usa a criança para obter gratificação sexual.

14
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UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

criança, atos denegridores, exposição ao ridículo, ameaças
e intimidações, discriminação, rejeição e outras formas não
físicas de tratamento hostil.
A negligência diz respeito às falhas dos pais em
proporcionar – onde os pais estão na posição de fazer isto –
o desenvolvimento da criança em uma ou mais das seguintes
áreas: saúde, educação, desenvolvimento emocional, nutrição,
abrigo e condições de vida seguras. A negligência distingue-se,
portanto, das circunstâncias de pobreza, visto que a primeira
pode ocorrer apenas em casos onde recursos razoáveis estejam
disponíveis para a família ou o responsável (OMS, 2002).
Neste módulo serão abordadas as violências mais comuns
contra crianças e adolescentes, divididas em duas categorias:
as autoprovocadas ou autoinfligidas e as interpessoais.
O abuso emocional inclui a falha de um responsável

As violências podem ser autoprovocadas ou autoinfligidas,

pelos cuidados com a criança em proporcionar um ambiente

aquelas em que o ato é cometido contra si mesmo e se dá

apropriado e de amparo, e inclui atos que têm um efeito adverso

mediante o uso abusivo da força, ou quaisquer atos destrutivos

sobre a saúde e o desenvolvimento emocional de uma criança.

que possam causar dano físico.

Dentre esses, destacam-se: restrição dos movimentos de uma
15
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UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

A violência autoinfligida classifica-se como:

o de violência doméstica. A violência doméstica não se refere

1 expor-se às atividades de risco: violência que ocorre de
forma subjetiva;
2 provocar lesões em si mesmo: existem elementos de
sociabilização entre as crianças e adolescentes que escapam ao controle dos adultos e que devem ser observados, alguns deles podem se configurar como Bullying
e agressões. Um exemplo disso é o jogo baleia azul que
corre de forma intencional, conhecida também como
autolesão não suicida. São exemplos desta as autointoxicações, as lesões autoprovocadas intencionalmente
por enforcamento, afogamento, arma de fogo, dispositivos explosivos, objetos cortantes, penetrantes ou contundentes;
3 suicídio: também denominado autocídio, é o ato intencional de matar a si mesmo. As causas mais comuns
são os transtornos mental ou psicológico, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas.

apenas ao espaço físico onde ocorre, mas também às relações
pessoais em que se constrói e se efetua. Este tipo de violência
inclui outros membros sem vínculo parental, que convivem no
espaço doméstico. Incluem-se aí empregados(as), pessoas
que convivem esporadicamente (sobrinhas, enteadas e irmãs
unilaterais, empregados domésticos, entre outros). Entendese como unidade doméstica, portanto, o espaço de convívio
permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar.

NOTA
O Jogo da Baleia Azul é um acontecimento originado em uma rede social russa que se espalhou
para diferentes partes do mundo, influenciando
negativamente o comportamento de adolescentes
por ter relação com o suicídio ou com o aumento de
tentativa de suicídio em adolescentes. O jogo está
relacionado com mais de cem casos de suicídio no
mundo e chegou em vários estados do Brasil no
início de 2017. Trouxe pânico para a sociedade e
disparou alertas em hospitais, que nos últimos anos
têm constatado um aumento de casos de suicídios
entre adolescentes.

Num segundo grupo encontram-se as violências interpessoais, que podem ser da família ou comunitárias.
A violência da família acontece dentro ou fora de casa por
algum membro da família ou parceiro íntimo (neste contexto, no
caso de adolescentes). Um termo também bastante utilizado é
16
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Figura 3 – O jogo da baleia azul: não é brincadeira

UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

administrar medicamentos ou substâncias que causam
sonolência ou convulsões) e/ou evidências laboratoriais
(falsificação de amostras de exames), causando lesões físicas,
atitudes estas que induzem a vítima a repetidas hospitalizações e intervenções médicas, submetendo-a a procedimentos
terapêuticos e diagnósticos desnecessários. Esta forma de
abuso é ocultada pelo perpetrador, que demonstra aparente
interesse nos cuidados para com a criança, sendo considerada uma desordem psiquiátrica (PIRES; MOLLE, 1999).
Em outro grupo de tipologias de violências estão as
interpessoais extrafamiliares (ou comunitárias), que ocorrem
no ambiente social como um todo, entre conhecidos ou
desconhecidos. É praticada por meio de agressão a crianças

Uma forma de violência doméstica contra crianças

e adolescentes, por atentado à sua integridade e vida e/ou

e adolescentes que requer bastante atenção é conhecida

a seus bens.

como Síndrome de Munchausen por Procuração. Neste caso,

Com exceção da violência autoinfligida, as agressões

o perpetrador é pessoa próxima e demonstra preocupação

citadas podem ser classificadas como violência física, sexual,

exacerbada para com a vítima. Assume a doença indireta-

psicológica ou negligência, de acordo com a natureza como

mente, muitas vezes produzindo histórias clínicas (como

ocorrem.
17
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UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir a

IMPORTANTE

pessoa. Essa agressão pode, ou não, provocar lesões externas,

Indícios da Síndrome de Munchausen:

internas ou ambas na vítima, manifestando-se de várias formas,

 doença com características que indicam persistência
ou recidivas que não respondem aos tratamentos habituais;

como tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso
de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações,

 relatos de sintomas não usuais, quase sempre descritos de forma dramática;

mutilações, dentre outras. Também como violência física,

 dificuldades em classificar as queixas dentro de uma
linha de raciocínio diagnóstico coerente;

incluímos o castigo repetido, não severo (ALGERI; SOUZA, 2006)

 sinais que surgem sempre quando a criança está com
uma mesma pessoa; os demais parentes e os profissionais só constatam o quadro já consumado;

e os ferimentos por arma de fogo (mesmo quando em situações
de bala perdida) ou ferimentos por arma branca (SANCHES

 resistência e insatisfação com o tratamento preconizado e insistência para a realização de diversos procedimentos;

et al., 2009).
Uma violência física observada em crianças, especialmente

 comportamento conformado ou até mesmo apático da
criança ou adolescente diante das investigações e limitações impostas, assumindo o papel de doente incurável e em risco de vida constante (PFEIFFER; WAKSMAN,
2004 apud BRASIL, 2010).

nas menores de dois anos, é a Síndrome do Bebê Sacudido.
Conhecida como ”trauma cerebral por abuso” – TCA (abusive
head trauma – AHT), é uma das principais causas de morte e
de incapacitação na infância, devido à violenta movimentação

A violência física é cometida quando uma pessoa, que está

da criança quando segurada pelos braços ou tronco. Esta ação

em relação de poder para com a criança ou o adolescente, causa

provoca o choque entre a calota craniana e o tecido encefálico

ou tenta causar dano não acidental (de forma intencional), por

deslocado, ocorrendo desde micro-hemorragias por rupturas

meio do uso da força física ou de algum tipo de arma, com o

de artérias e veias, até hemorragias maciças e rompimento de
18
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UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

fibras e tecidos nervosos, causando grave comprometimento

obriga a vítima a ter, presenciar ou participar, de alguma maneira,

do sistema nervoso central (ISAAC; JENNY, 2004).

de interações sexuais, ou a utilizar, de qualquer modo, a sua
sexualidade. Pode atuar com fins de lucro, vingança ou qualquer

Figura 4 – Todas as formas de violência comprometem o desenvolvimento
saudável da criança e do adolescente

outra intenção. Como exemplo, situações de estupro, abuso
incestuoso, assédio sexual, jogos sexuais e práticas eróticas não
consentidas, impostas, pornografia infantil, pedofilia, voyeurismo,
manuseio, penetração oral, anal ou genital, com pênis ou objetos,
de forma forçada. Inclui exposição coercitiva a atos libidinosos,
exibicionismo, masturbação, linguagem erótica, interações
sexuais de qualquer tipo e material pornográfico. Também os
atos que, mediante coerção, chantagem, suborno ou aliciamento
impeçam o uso de qualquer método contraceptivo ou forcem
a matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, constituem
crime, ainda que o autor da agressão seja um familiar (pai, mãe,
padrasto, madrasta, entre outros) (BRASIL, 2016). O abuso sexual

A violência sexual é todo ato ou jogo sexual, ou mesmo

é um termo utilizado para uma das formas de violência sexual

qualquer ação na qual o autor da agressão, valendo-se de sua

caracterizada por ter como objeto crianças e adolescentes, ou

posição de poder e usando de força física, coerção, intimidação

seja, sujeitos de direitos, imaturos sexualmente e que necessitam

ou influência psicológica, sob uso ou não de armas ou drogas,

de proteção especial por parte da sociedade. Pode envolver
19
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Prevalência e impactos da violência na saúde
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práticas diversas do contato genital, tais como carícias, beijos,

manifesta em ambientes escolares e em outras comunidades

exposição à pornografia ou a situações sexualizadas.

onde a criança ou adolescente pode ser autor ou vítima da
agressão, podendo ser classificado como “violência entre iguais”

IMPORTANTE

(BRASIL, 2016).

Sobre violência sexual infantil x jogos sexuais da infância,
é importante pontuar que os jogos sexuais diferenciam-se
do abuso sexual quando não se determina um desenvolvimento assimétrico entre os participantes (entende-se
por assimetria uma diferença de até 5 anos entre os envolvidos) e pela avaliação da natureza do comportamento
coercitivo. Assim, quando uma criança no mesmo estágio
de desenvolvimento está olhando e tocando (acariciando)
a genitália da outra, por interesse mútuo, sem coerção ou
intrusão de corpos, é considerado um comportamento
normal, não abusivo (KELLOGG, 2005).

NOTA
Compreende-se por bullying as atitudes de indiferença, isolamento, difamação ou negação aos desejos da vítima. Ocorre sob dois aspectos: bullying
direto – quando a vítima está presente no ato; já no
bullying indireto se caracteriza pela situação em
que as vítimas estão ausentes quando da ocorrência
da violência. O sujeito que pratica esta violência pode
tanto ser agente quanto testemunha do ato agressor
(DALOSTO; ALENCAR, 2013).

A violência psicológica compreende qualquer forma de

O cyberbullying caracteriza-se pela utilização da tecnologia

rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança

da informação e comunicação (e-mails, redes sociais, celulares,

exagerada, punições humilhantes e utilização da pessoa para

fotos digitais, sites pessoais e/ou quaisquer ações difamató-

atender às necessidades psíquicas de terceiros. Constitui toda

rias online) como recurso para a adoção de comportamentos

ação que coloque em risco ou cause danos à autoestima, à

deliberados, repetidos e hostis, de um indivíduo ou grupo, que

identidade ou ao desenvolvimento da criança ou adolescente.

pretende causar danos a outro(s) (SCHREIBER; ANTUNES,

O bullying é um exemplo de violência psicológica, que se

2015).
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A alienação parental é uma violência psicológica comum
infringida contra crianças e adolescentes, sendo definida
como a interferência na formação psicológica da criança ou do
adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos
avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua
autoridade, guarda ou vigilância, a fim de que repudie o genitor
ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção
de vínculos com este (BRASIL, 2010). Esta situação é comum
nos casos de separação conflituosa de casais, muitas vezes
associada à falsa acusação de abuso sexual.
Outro tipo de violência que acomete crianças e adolescentes
é a violência institucional, que ocorre dentro das instituições
(creches, escolas, hospitais, abrigos e centros de internação).
Observa-se esta violência por meio de regras, normas de

LINK

funcionamento e relações burocráticas que promovam

Você pode conhecer um pouco mais sobre bullying
e cyberbullying acessando a cartilha Vamos conversar sobre bullying e cyberbullyling?, disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/1QQ7HptFSmKtEgzJNjUmvgJc9ra12kaRP/view>.

injustiças sociais (por exemplo, quando são negados ou
negligenciados os serviços públicos ou privados ou a forma
como estes são oferecidos). Além disso, é caracterizada a
violência institucional quando um ou mais responsáveis pela
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guarda temporária da criança ou adolescente, seja para fins

Também destacamos como violência, o trabalho infantil

educacionais, de saúde, lazer ou abrigo, tornam-se também

que compreende as atividades desempenhadas por crianças

agentes agressores desses menores. Identifica-se a violência

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

institucional pelos mesmos sinais apresentados para a

plenamente a sua condição de infância e adolescência.

violência doméstica (abuso físico, psicológico, sexual e/ou

O trabalho infantil refere-se a qualquer ação efetuada por

negligência) (BRASIL, 2010).

crianças e adolescentes de modo obrigatório, regular, rotineiro,
muitas vezes em condições inapropriadas e que as expõem

Figura 6 – O trabalho infantil também é uma forma de violência

tanto ao risco quanto ao seu bem-estar físico, psíquico, social
e moral, limitando suas condições para um crescimento e
desenvolvimento saudável e seguro (BRASIL, 2016).

IMPORTANTE
A Constituição Federal estabelece “a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a pessoas menores
de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos” (artigo 7o, inciso XXXIII). “Quando na condição de aprendiz,
a atividade laboral deve ocorrer em horários e locais que
não impeçam a frequência à escola e não prejudiquem a
formação e o adequado desenvolvimento físico, psíquico, moral e social” (BRASIL, 1988).
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RESUMO DA UNIDADE

Por fim, tem-se o tráfico de humanos (ou de pessoas),

suas idades. Para as menores de cinco anos, manifestam-se

violência esta que inclui o recrutamento, o transporte, a

geralmente com maus tratos, violência sexual, psicológica, e

transferência, o alojamento de pessoas mediante ameaça, rapto,

frequentemente são testemunhas de atos violentos. Nessa

fraude e engano, abuso de autoridade, uso da força e outras

idade, estão expostas ao bullying, que segue até o final da

formas de coação ou situação de vulnerabilidade. Observa-se

adolescência. Na medida em que as crianças crescem e se

esta prática nos casos de crianças e adolescentes aliciados

tornam adolescentes, a violência entre pessoas do seu próprio

a exercer a prostituição ou trabalho, incluindo o doméstico,

convívio torna-se a mais comum, ocorrendo como violência

escravo ou de servidão, casamento servil ou para a remoção e

nas relações com seus pares, violência psicológica, sexual ou

comercialização de seus órgãos, com emprego ou não de força

agressão, muitas vezes com armas de fogo e armas brancas

física. Ocorre com o objetivo de explorá-las dentro de um mesmo

(OPAS, 2017).

país, entre países fronteiriços ou entre diferentes continentes

Esses tipos de violência são uma realidade para esta

(BRASIL, 2016). A seguir, trazemos dados da prevalência da

população em todo o mundo. Segundo dados do UNICEF

violência contra crianças e adolescentes e também os impactos

(2017):

deste agravo na saúde destas.
LINK

1.2

Prevalência e impactos da violência na saúde de crianças
e adolescentes

Para ler o relatório da UNICEF na íntegra, acesse o
link:
<https://www.unicef.org/publications/files/
Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.
pdf>.

Crianças e adolescentes sofrem violências diariamente.
Essas agressões assumem diferentes formas, segundo as
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anos, 32 foram vítimas de violência física ou bullying na escola,

300 milhões de crianças com idade entre 2 e 4 anos
são diariamente sujeitas a punições físicas e psicológicas
graves, infligidas por pais e cuidadores.

e em 70,0% dos casos, as vítimas de abuso não procuraram por
qualquer tipo de ajuda (Ending Violence in Childhood, Global

Em 2015, um total de 119.000 adolescentes do sexo
masculino, na faixa de 10 a 19 anos, morreram assassinados.

report, 2017 – Know violence in Childhood).

O bullying afeta, anualmente, cerca de 13 milhões de
estudantes com idades entre 13 e 15 anos.

No Brasil, 29,6% da população encontra-se na faixa
etária de 0 a 19 anos.

Em 70,0% dos casos, as vítimas de abuso não procuraram
por qualquer tipo de ajuda.

De cada 100 crianças com idade entre 0 e 14 anos,
68 sofreram punição corporal.

9 milhões de adolescentes do sexo feminino, com idade
entre 15 e 19 anos, foram forçadas a ter relações sexuais
com penetração ou outras formas de sexo em 2016.

Dos adolescentes entre 13 e 15 anos, 32 foram vítimas
de violência física ou bullying na escola.
Em 70,0% dos casos, as vítimas de abuso não
procuraram por qualquer tipo de ajuda.

No Brasil, 29,6% da população encontra-se na faixa etária
de 0 a 19 anos, mostrando que o país tem aproximadamente
60,5 milhões de crianças e adolescentes. A Região Norte é a

Segundo

informações

do

UNICEF,

28

crianças

e

que apresenta a maior proporção de crianças e adolescentes,

adolescentes morrem diariamente assassinados no Brasil,

aproximando-se de 37,0% de sua população total (IBGE, 2015).

colocando-o em segundo lugar do mundo em número de

Estima-se que, de cada 100 crianças com idade entre 0 e 14 anos,

assassinatos de adolescentes, atrás somente da Nigéria. As

68 sofreram punição corporal; dos adolescentes entre 13 e 15

crianças e adolescentes assassinados são, em sua maioria,
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meninos negros, pobres, que vivem nas periferias e áreas

Entre as maiores violações contra crianças e adolescentes

metropolitanas das grandes cidades. A taxa de homicídio entre

no Brasil está a negligência, com a ausência ou ineficiência

adolescentes negros é quase 4 vezes maior se comparada à

no cuidado, seguida de violência psicológica, violência física e

dos brancos. O fato de ser homem multiplica o risco de ser

violência sexual. O perfil das vítimas por gênero revela que as

vítima de homicídio em quase 12 vezes. No ano de 2015, mais

meninas são as maiores vítimas com registro de denúncias. A

de 56 mil mortes por homicídios foram notificadas no Sistema

faixa etária mais atingida é de 8 a 11 anos, seguida das idades

de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Brasil, 18,4% dos

entre 4 e 7 anos e entre 12 a 14 anos, segundo informações

homicídios foram cometidos contra pessoas menores de 19

do Disque 100, que reúne dados das violências do Brasil

anos. Mais de 80,0% dos homicídios de crianças e jovens entre

denunciadas por meio deste sistema (BRASIL, 2015).

0 e 19 anos foram cometidos com armas de fogo em 2015. A

Quanto à violência sexual, estudo realizado em São Paulo

Região Nordeste concentra a maior proporção de homicídios

com crianças e adolescentes vítimas de violência mostrou

de crianças e jovens por armas de fogo e supera a proporção

que o sexo feminino foi 2,84 vezes mais acometido do que o

nacional em 5,4 pontos percentuais (SIM, 2015).

masculino, e a faixa etária entre 5 e 9 anos foi a mais prevalente
entre as vítimas (GAWRYSZEWSKI et al., 2012). Quando se

LINK

associa idade e sexo, há uma tendência de meninos serem
abusados em idades mais precoces, possivelmente por não

Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 2017
– Fundação Abrinq. Disponível em: <http://www.
chegadetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Cenario-2017-PDF.pdf>

possuírem o desenvolvimento físico para oferecer resistência.
Há também a possibilidade de haver maior subnotificação
no sexo masculino, decorrentes do preconceito que surge
25

ATENÇÃO À SAÚDE DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

quanto à identidade sexual após o menino ser abusado. Outro

Sabemos, ainda, que um número significativo de crianças

ponto a considerar é a condição de subordinação da mulher

e adolescentes são vítimas de violência por mais de uma vez e/

na sociedade desde a infância, deixando-a mais vulnerável

ou expostas a mais de uma forma de agressão.

a todos os tipos de violência (ADED; DALCIN; CAVALCANTI,

Com relação ao local de ocorrência das violências para com

2007; HOHENDORFF; HABIGZANG; KOLLER, 2012; MARTINS;

as crianças, o domicílio é o de maior ocorrência das violências

MELO JORGE, 2010).

e os autores de agressão mais frequentes são familiares,
em especial pais e mães (NUNES; SALES, 2016). Já para os

Figura 7 – A violência contra crianças e adolescentes tem efeitos consideráveis
e duradouros que comprometem a saúde e podem persistir até a idade adulta

adolescentes, além do domicílio, outros ambientes como escola,
locais de festas e ruas são locais frequentes de agressão. Entre
os autores de agressão também aparecem familiares, amigos,
vizinhos e conhecidos (BRASIL, 2010).
Nos casos de crianças com síndrome do bebê sacudido,
menos de 20,0% têm evolução favorável e cerca de 1/3 morrem
rapidamente. Os demais sobreviventes apresentam sequelas
neurológicas como lesões encefálicas, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões, lesões da medula
espinal ou oculares importantes, como hemorragias oculares
e cegueira (WASKMANN; HIRSCHHEIMER, 2011; LOPES et al.,
2013).
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A violência, portanto, causa sérias consequências à

sexualidade, doenças cardíacas, hepáticas, diabetes e infecções

saúde e ao bem-estar das crianças e adolescentes; é um

sexualmente transmissíveis (PINHEIRO, 2006; TRINDADE et al.,

ato que pode repercutir nas futuras gerações, formando um

2014; SUMNER et al., 2016).

ciclo tendencioso, além de ser uma das principais causas

Dificuldade de adaptação é muito comum nas crianças

de morbidade/mortalidade no país. Há relatos de correlação

que sofrem de abusos, e isso ocorre devido ao sentimento de

entre crianças vítimas de violência com a violência doméstica

culpa que a criança carrega consigo pela situação vivenciada,

contra mulheres – crianças que sofreram algum tipo de

por vezes por longo tempo. Quando adultos, têm uma enorme

abuso ou que não tiveram modelos de relações interpessoais

tendência à desvalorização e depressão devido a se sentirem

benéficos poderão se tornar adultos agressores (CHIANG,

objetizadas (DELANEZ, 2012).

2016).

O ônus social, incluindo a saúde, associado aos maus

Os danos da violência sofrida por crianças e adolescentes

tratos, tem um enorme impacto econômico. Os custos econô-

de ambos os sexos comprometem o desenvolvimento

micos incluem: gastos médicos diretos, rendimentos perdidos

saudável dos mesmos e pode deixar sequelas que afetam

e receitas fiscais decorrentes da morte prematura, educação

diretamente suas vidas, além de levar à morte (PINHEIRO,

especial, serviços de psicologia, serviços de proteção, orfanatos,

2006; CHIANG, 2016). Pessoas que sofrem violência têm maior

serviços preventivos, criminalidade, reclusão e encarceramento

suscetibilidade a traumas sociais, emocionais e cognitivos,

(OMS, 2006).

abuso de substâncias, problemas de saúde mental, distúrbios

Em todo o mundo, o abuso sexual infantil contribuiu de

depressivos, distúrbios de memória, comportamento agressivo

4,0% a 5,0% da carga global de doença no sexo masculino e de

com parceiros íntimos, tentativas de suicídio, distúrbios da

7,0% a 8,0% do ônus da doença no sexo feminino, para cada
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Crianças vítimas de abuso sexual, principalmente quando

e abuso/dependência de drogas.

este ocorreu antes dos 12 anos de idade, procuram profissionais
mais comumente por problemas de saúde mental; têm pior

ABUSO SEXUAL INFANTIL

percepção de seu estado de saúde, quando comparadas às não
abusadas, e mais frequentemente necessitam de hospitalização
por doença mental (JENNY; CRAWFORD-JAKUBIAK, 2013).

7,0% a 8,0%
do ônus das doenças
no sexo feminino 4,0% a 5,0%
da carga global
de doenças no
sexo masculino

Figura 8 – Ações de enfrentamento à violência são essenciais para uma vida
saudável

As frações atribuíveis foram maiores para o transtorno de
pânico (7,0% para o sexo masculino e 13,0% para o feminino),
e maior ainda para o transtorno de estresse pós-traumático
(21,0% para o sexo masculino e 33,0% para o feminino). Para
tentativas de suicídio as frações atribuíveis foram de 6,0% para
os homens e 11,0% para mulheres (ANDREWS, 2004).
28

ATENÇÃO À SAÚDE DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

UN 1
Prevalência e impactos da violência na saúde
de crianças e adolescentes e as políticas públicas
para o enfrentamento deste agravo

Diante da magnitude das violências contra crianças e

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

adolescentes, bem como das consequências deste agravo para

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade

a saúde e vida destas, é imprescindível desenvolver ações de

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

enfrentamento a esta questão. Assim, a seguir trazemos as

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

políticas públicas brasileiras para este enfrentamento.

crueldade e opressão.

Este dever é ratificado pelo Estatuto da Criança e do
1.3

Políticas públicas para o enfrentamento da violência
contra crianças e adolescentes

Adolescente brasileiro (ECA), promulgado em 1990. Esta

O enfrentamento da violência deve ser compreendido como

mundo na garantia de direitos de crianças e adolescentes.

responsabilidade de todas as esferas de nossa sociedade,

No art. 4o, afirma que é dever da família, da comunidade, da

pois se configura como um fenômeno complexo e multicausal,

sociedade em geral e do poder público assegurar, a crianças

exigindo, para seu combate, a aproximação de diversos setores

e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos

e áreas de atuação, o que a caracteriza como um campo de

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,

atuação intersetorial e multidisciplinar (MUNIZ NETO et al.,

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

2014; BARBIANI, 2016).

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e

legislação é considerada uma das mais avançadas do

No Brasil, proteger crianças e adolescentes está estabe-

comunitária.

lecido na Constituição Federal de 1988, que define, no seu

O ECA, nos artigos 131 a 140, estabelece a criação dos

art. 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar

Conselhos Tutelares, órgãos municipais destinados a zelar

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,

pelo comprimento dos direitos da criança e do adolescente, e
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O setor de saúde constitui-se um espaço privilegiado

violência a algum mecanismo de cuidado e/ou proteção.

para identificação de situações de violências contra crianças e
adolescentes. Estando o profissional atento a possíveis sinais

Figura 9 – ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente

e sintomas deste agravo, pode identificar as situações nos seus
atendimentos diários e assim promover ações intersetoriais
para o enfrentamento do problema. Esta identificação, de
casos suspeitos ou confirmados, e a sua informação, estão
previstas na legislação brasileira. Os artigos 13 e 245 do ECA
estabelecem a obrigatoriedade dos profissionais de saúde
ou qualquer outro profissional de notificarem aos Conselhos
Tutelares as situações suspeitas ou confirmadas de maustratos contra crianças e adolescentes. Ainda, a portaria no

Fonte: Brasil (1990)

1.968/2001 do Ministério da Saúde tornou obrigatório para

No âmbito da saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS)

todo o território nacional, inclusive para as instituições de

recebeu o mandato específico do ECA para promover o direito à

saúde públicas e conveniadas ao SUS, o preenchimento da

vida e à saúde de crianças e adolescentes, mediante a atenção

ficha de notificação compulsória e seu encaminhamento ao

integral à saúde, que pressupõe o acesso universal e igualitário

Conselho Tutelar de casos de maus-tratos contra crianças e

aos serviços, de acordo com as suas necessidades (BRASIL,

adolescentes atendidos no SUS.

2010).
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Visando ampliar o enfrentamento deste agravo, em 2001

de vida, com ações para a prevenção de violências e estímulo à

o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Redução

cultura de paz. Em 2014, essa política passou por um processo

de Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que estabelece

de revisão e foi republicada (Portaria MS/GM no 2.446, de 11

diretrizes que apontam medidas de promoção à saúde e de

de novembro de 2014) tendo por base o conceito ampliado de

prevenção desses eventos.

saúde e o referencial teórico da promoção da saúde, como um

Em 2006, com a finalidade de conhecer a magnitude

conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, buscando

dos casos de acidentes e violências no país que não levam

articular ações com as demais redes de proteção social,

ao óbito ou à internação, o Ministério da Saúde estruturou o

ampliando a participação e o controle social.

Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. Dentro deste
sistema está inserida notificação contínua de violências,

IMPORTANTE

realizada pelos profissionais de saúde, inseridas no Sistema

Atendendo as políticas públicas e a legislação brasileira, os casos suspeitos ou confirmados de violência
contra crianças e adolescentes devem ser notificados
pelo setor saúde por meio do preenchimento da ficha de
notificação de violência do Sistema de Informação dos
Agravos de Notificação (SINAN), e também atendendo
ao estabelecido no ECA, ser notificados ao conselho tutelar do município ou a qualquer outro órgão de proteção. Esta notificação, nos casos de violência sexual e de
tentativa de suicídio, é IMEDIATA, ou seja, deve ser feita
e encaminhada à vigilância epidemiológica do município
em até 24 horas.

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), além da
coleta de dados pontuais por meio de inquéritos realizados
em serviços de urgências/emergências em locais estratégicos
no país.
Outra política que tem relação com a promoção de
ambientes saudáveis e a não violência é a Política Nacional
de Promoção da Saúde (PNPS), publicada em 2006, propõe a
construção de um modelo de atenção que prioriza a qualidade
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na vida de cada cidadão, de modo que a vida possa ser vivida

LINK

sem violência.

Você pode conhecer um pouco mais sobre notificação de violência interpessoal e autoprovocada acessando:

Figura 10 – Objeto de notificação do VIVA/SINAN

OBJETO DE NOTIFICAÇÃO
Casos suspeitos ou conﬁrmados

<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/
pdf/2017/fevereiro/07/cartilha_notificacao_violencias_2017.pdf>.

Homens e mulheres em todos os ciclos de vida

A ficha de notificação está disponível em: <http://
www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Ficha_Viol_5_1_
Final_15_06_15.pdf>.

No contexto da Atenção Básica, um programa importante
para o enfrentamento da violência é o Programa Saúde na
Escola (PSE), que prevê ações intersetoriais entre saúde e
educação, de promoção, atenção à saúde e prevenção de
doenças com os estudantes da rede pública da educação

Doméstica
(intrafamiliar)

Sexual

Autoprovocada

Tráﬁco de
pessoas

Trabalho
escravo

Trabalho
infantil

Intervenção
legal

Tortura

Violências
homofóbicas

básica. Um dos componentes deste programa é a Promoção da

Violência comunitária (extrafamiliar)

Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos, e tem, dentre suas

Notiﬁcar violências contra:
Crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas,
indígenas, pessoas com deﬁciências e população LGBT.

ações, a “Promoção da Cultura de Paz e Direitos Humanos”, que
visa atuar na educação para uma sociedade solidária onde o

Fonte: SINAN (2018)

respeito aos direitos humanos e à diversidade se torne concreta
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Famílias em Situação de Violências (BRASIL, 2010). Trata-

NOTA

se de um conjunto de diretrizes e ações específicas de várias

O que é a Cultura de Paz? A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o termo em 1999 como
um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida de pessoas, grupos
e nações baseados no respeito pleno à vida e na
promoção dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais, na prática da não-violência por meio
da educação, do diálogo e da cooperação, podendo
ser uma estratégia política para a transformação da
realidade social (BRASIL, 2009).

políticas universais de saúde, reunidas em uma única estratégia
que visa ao alcance da atenção integral ou à integralidade do
cuidado, um dos princípios do SUS. Ela foi organizada de forma
a tornar mais pedagógico e dinâmico o trabalho do profissional
de saúde no desenvolvimento de ações de prevenção de
violências, promoção da saúde e cultura de paz, no dia a dia dos
serviços.

As diretrizes para a atenção integral à saúde de adoles-

A organização desta forma estabelece articulações entre

centes, publicadas pelo Ministério da Saúde em 2010, estabe-

equipes e fluxos de encaminhamento segundo necessidades

lecem como tema estruturante a cultura de paz, propondo que

das crianças e adolescentes

o adolescente, frente ao fenômeno das violências, possa ser um
a oportunidade de desenvolver as suas potencialidades indivi-

em uma rede de cuidados progressivos e ininterruptos, na
qual em cada ponto articulado assegurem-se o acolhimento,
a responsabilização, a resolutividade de problemas e
continuidade da atenção (BRASIL, 2010).

duais e habilidades sociais, torna-se capaz de desempenhar

Em 2013, o Decreto 7.958 assentou diretrizes para o

agente da paz. Em outras palavras, quando o adolescente tem

um papel protagônico na sua promoção.

atendimento humanizado às vítimas de violência sexual, a serem

Em 2010, o MS estabeleceu a Linha de Cuidado para a

seguidas pelos profissionais da área de segurança pública e

Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas

da rede de atendimento do SUS, bem como as competências
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do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde para sua

processos formativos para a qualificação da atenção à criança

implementação (BRASIL, 2013).

em situação de violência de natureza sexual, física e psicológica,
negligência ou abandono, visando à implementação de linhas

Figura 11 – Em 2015 foi publicada a Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Criança

de cuidado na Rede de Atenção à Saúde e na rede de proteção
social no território.
Destacamos que as ações de enfrentamento à violência são
intersetoriais. Estas ações estão determinadas em legislação
publicada em 2017, Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017, que
normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança
e do adolescente que sofreram ou testemunharam violência,
criando assim mecanismos para prevenir e coibir a violência. Esta

Na atenção à criança, em 2015 foi publicada a Política

legislação estabelece que as políticas implementadas nos sistemas

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que tem como

de justiça, segurança pública, assistência social, educação e

um de seus eixos estratégicos a atenção integral à criança em

saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas

situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da

voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de

cultura de paz. Estabelece como prioridade articular um conjunto

violência. Um avanço nesta legislação é a escuta especializada

de ações e estratégias da rede de saúde para a prevenção de

e o depoimento especial para crianças e adolescentes sofreram

violências, acidentes e promoção da cultura de paz, além de

ou foram testemunhas de violência. Este depoimento, no âmbito

organizar metodologias de apoio aos serviços especializados e

da segurança pública ou justiça, será colhido por profissionais
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especializados, visando reduzir dano e evitar a revitimização.

Os serviços seguem protocolo estabelecido para realizar

Ressaltamos que esta legislação entrou em vigor em abril de 2018.

a interrupção legal da gestação, e conforme o código civil, para
realização deste procedimento antes de completar 16 anos, a

IMPORTANTE

adolescente ou criança deve ser representada pelos pais ou por

É importante destacar ainda que, no Brasil, adolescentes
que engravidaram por terem sido violentadas sexualmente têm por Lei o direito a realizar a interrupção legal
da gestação. Procure saber qual é a referência para este
atendimento no seu município ou fora dele. Este atendimento é realizado em hospitais e maternidades até a 20a
ou 22a semana de gestação.

seu representante legal, que se manifestam por ela e, a partir dos
16 e antes dos 18 anos, a adolescente deve ser acompanhada
pelos pais ou por seu representante legal, que se manifestam
com ela.
É importante que você conheça as políticas públicas
vigentes que devem nortear as ações desenvolvidas por você

LINK

e sua equipe de saúde na atenção a crianças e adolescentes

Você pode conhecer as referências no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
selecionando no endereço abaixo seu estado: <http://
cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Especialidades.asp?VEstado=&VMun=00&VComp=00&VTerc=00&VServico=165&VClassificacao=006>.

e no enfrentamento das violências. Importante, também,
que identifique quais violências ocorrem no território de sua
área de abrangência e que estas informações façam parte do
diagnóstico e do planejamento das ações de saúde. Na unidade

Conheça também o Manual Técnico do Ministério da
Saúde Atenção Humanizada ao Abortamento, que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em
Lei no âmbito da saúde no SUS, acessando: <http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf>

a seguir, destacamos algumas ações como possibilidades para
que você e sua equipe possam ampliar a intervenção na sua área
de atuação produzindo mais saúde e ambientes com relações
mais saudáveis.
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Como você percebeu na unidade anterior, a violência contra
crianças e adolescentes é um problema presente e tem graves
repercussões na condição de saúde destes. É uma questão que
precisa ser enfrentada intersetorialmente. No entanto, o setor
saúde, em especial a Atenção Básica, tem um grande potencial
para desenvolver ações para o seu enfrentamento. Entre as
ações, estão:
 a promoção de ambientes saudáveis e relações não
violentas;
 ações de prevenção voltadas para as crianças e adolescentes que estão em situação de risco para a
violência;
 atenção às que se encontram vivenciando esta situação, com o objetivo de reduzir danos.
Apontamos, a seguir, algumas ações de promoção de
não violência que você e sua equipe podem desenvolver na
comunidade (OPAS, 2017; BRASIL, 2010):
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IMPORTANTE

Realizar ações de reflexão na comunidade sobre a
cultura da paz e a não violência, debatendo este
assunto nas escolas e em reuniões da comunidade.

Com os pais e cuidadores é importante refletir sobre
como ensinam seus filhos. Dar palmadas, por exemplo,
torna a disciplina menos eficaz, enviando mensagens
contraditórias: você bate para ensinar a não bater. Para
ajudar a criança a canalizar positivamente a agressividade e não se expressar de forma violenta e destrutiva,
é preciso que os adultos empreguem maneiras firmes,
mas não violentas, para educar (BRASIL, 2010).

Conversar com crianças e adolescentes sobre os
riscos da violência no dia a dia, e suas formas de
prevenção.
Reforçar atitudes e valores que promovam relações
não violentas, respeitosas, acolhedoras, positivas e
com equidade de gênero.

Inclusive, há desde de 2014 uma lei popularmente chamada
de “Lei Menino Bernardo”/”Lei da Palmada”, a Lei no 13.010, de
26/06/2014, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente

Conversar e orientar pais e mães sobre o
desenvolvimento das crianças e adolescentes.

para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem
educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de
tratamento cruel ou degradante.

Estimular a adoção de práticas positivas de educação
e formas não violentas de disciplina e comunicação
com seus ﬁlhos e ﬁlhas.
Discutir com outros setores e serviços da comunidade
a promoção de ambientes de esportes, lazer e
convivência que sejam seguros e promovam a
convivência na comunidade.
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mas também na redução das situações de vulnerabilidade a

NOTA

que crianças e adolescentes possam estar expostos.

Com o objetivo de construir e fortalecer modelos
positivos de paternidade, o Ministério da Saúde,
dentro da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem, lançou o “Pré-Natal do Parceiro”, que enfatiza a importância de envolver o homem na gestação e nos cuidados pós-nascimento
das crianças, pautando-se pela cooperação, pelo
diálogo, pelo respeito, pelo cuidado e pela nãoviolência.

Dentre essas vulnerabilidades, na comunidade deve-se
estar atento para:
 precariedade de oferta de ações por parte de instituições e serviços públicos;
 indisponibilidade de espaços destinados ao lazer e esporte;
 proximidade com pontos controlados pelo tráfico de
drogas (FONSECA et al., 2013).

LINK

Importante, também, é observar os riscos de trabalho

Conheça o Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde, disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/
guia_PreNatal.pdf>.

infantil e da exploração de menores para a prostituição. No
ambiente familiar, alertar-se para:
 situações de abuso de álcool e/ou outras drogas;
 história de antecedentes criminais e uso de armas;

Além de promover ambientes saudáveis, é importante

 pais e responsáveis portadores de sofrimento mental;

identificar crianças e adolescentes em situação de risco

 dependência econômica e/ou emocional;

para a violência. Alguns fatores de risco devem deixar você

 baixa autoestima e pouca autonomia entre os indivíduos;

alerta para prevenir situações de violência. O objetivo é atuar
intersetorialmente, não somente na prevenção das violências,
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Veja a seguir, alguns sinais e sintomas relacionados às
violências (PFEIFFER; WAKSMAN, 2004).

 estrutura familiar de funcionamento fechada, onde não
há abertura para contextos externos (BRASIL, 2001).
IMPORTANTE
O uso de álcool e o de outras drogas tem sido um fator
relevante nas ocorrências de violência contra crianças e
adolescentes. Essa prática social quase sempre se associa à violência intrafamiliar, assim como à violência
ligada às infrações de trânsito e às relações interpessoais (BRASIL, 2006).

Representam também situações de vulnerabilidade para a
violência as crianças nascidas com malformações congênitas
ou doenças crônicas (retardo mental, anormalidades físicas,
hiperatividade) e crianças com falta de vínculo parental nos
primeiros anos de vida (BRASIL, 2001).
Além destas vulnerabilidades, você pode também alertarse para sinais e sintomas que sugiram possíveis situações de
violência contra crianças e adolescentes.
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Negligência
ou abandono

Descaso com o bem-estar e a segurança da criança ou do adolescente, com a afetividade,
a educação ou detecção de atrasos de desenvolvimento, sem causa orgânica aparente.

Psicológicos

Sintomas de depressão, ansiedade e agressividade são mais facilmente identiﬁcados na
adolescência, embora ocorram com frequência na infância. Medo intenso, impotência ou
horror, com revivência do episódio violento através de recordações e sonhos aflitivos, sofrimento intenso e fuga de situações relacionadas àquele evento.

Físicos

Lesões ditas como “acidentais” não compatíveis com a idade ou desenvolvimento psicomotor da criança, tais como fraturas de crânio em crianças abaixo de 4 meses; lesões que
não podem ser explicadas pelo acidente relatado; lesões em vários estágios de cicatrização
ou cura; lesões bilaterais ou simétricas de menos dois traumas sucessivos ou um planejamento para provocar a lesão; lesões em áreas habitualmente cobertas ou protegidas do
corpo, regiões laterais de tronco, interna de braços ou coxas, região perineal ou genital,
pescoço e axilas.

Sinais de envenenamento
ou de intoxicações
intencionais

Indícios de grande ingestão de produto tóxico ou cáustico que, em casos de ingestão acidental, não seriam tomados em grande volume pela criança devido ao gosto ruim ou pela
dor que provoca. Envenenamento acidental, mas com relato do acidente confuso e discordante entre os pais, habitualmente associado à ausência de preocupação pela identiﬁcação
do agente tóxico, com sinais de uso de grandes quantidades. Demora na procura do atendimento após envenenamento dito como “acidental”, sem demonstração de preocupação
dos responsáveis pelo tempo perdido para tratamento.
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Criança com sintomas
crônicos de “doença
desconhecida”, sem
diagnóstico, caracterizando
a Síndrome de Munchausen
por Procuração

Caracterizada como a situação na qual o paciente é trazido para cuidados médicos, mas
os sintomas e sinais que apresenta são inventados ou provocados por seus pais ou responsáveis. Essa prática impõe sofrimentos físicos ao paciente, como a exigência de
exames complementares desnecessários, o uso de medicamentos ou ingestão forçada de
substâncias, além de provocar danos psicológicos pelas múltiplas consultas e internações
sem motivo.

Violência Sexual

Crianças ou adolescentes que exibem comportamento sexual excessivo ou inapropriado.
Porém, há uma grande proporção de crianças abusadas que não apresentam exacerbação
do comportamento sexual. Pesquisas demonstram que há duas respostas ao abuso sexual:
uma que reflete inibição e outra que reflete excitação; é neste último grupo que o comportamento mais sexualizado é observado; infecções urinárias de repetição, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez, aborto, edema ou lesões em área genital, sem outras
doenças que os justiﬁquem, como infecções ou traumas acidentais evidenciáveis. Lesões
de palato ou de dentes anteriores, decorrentes de sexo oral. Sangramento vaginal em prépúberes, excluindo a introdução pela criança de corpo estranho. Sangramento, ﬁssuras ou
cicatrizes anais, dilatação ou flacidez de esfíncter anal sem presença de doença que o
justiﬁque, como constipação intestinal grave e crônica (BRASIL, 2010).
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expostos. Cuide para não expor as crianças e adolescentes a

NOTA

situações que possam provocar constrangimento. Em primeiro

Destacamos, em relação à violência sexual, a Lei
no 12.978, de 2014, que alterou o nome jurídico
do art. 218-B do Código Penal Brasileiro para “favorecimento da prostituição ou de outra forma de
exploração sexual de criança ou adolescente ou de
vulnerável” e acrescentou o inciso ao art. 1o da Lei
no 8.072 para classificar como hediondo o crime de
favorecimento da prostituição ou de outra forma de
exploração sexual de criança, adolescente ou de
vulnerável. Este é um dispositivo legal de punição à
prostituição e exploração sexual que podem vitimizar crianças e adolescentes.

lugar, é preciso acreditar na criança e no adolescente. Propicie
um ambiente acolhedor e discreto e garanta o sigilo sobre o
caso.
Esteja atento a algumas doenças que entram no diagnóstico diferencial da suspeita de violência, as mais frequentes,
segundo Waskmann e Hirschheimer (2011), veja a seguir:

Identificar vulnerabilidades, sinais e sintomas de violência
contra crianças e adolescentes deve fazer parte da rotina do seu
trabalho na Unidade Básica de Saúde (UBS) e na comunidade.
Destacamos que, para o atendimento de crianças e adolescentes,
são imprescindíveis o acolhimento e a escuta ativa. A procura
pelo atendimento na maior parte das vezes não se dará pela
queixa de suspeita de violência. Por isso, é importante que
você esteja alerta para os possíveis sinais e sintomas, a fim
de identificar as situações de violência a que estes estejam
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O suicídio é uma forma de violência tipificada como

Raquitismo

autoagressão. Ele está entre as principais causas de morte em

Escorbuto

todo o mundo, chegando a ocupar a terceira posição entre os
óbitos ocorridos na faixa etária de 15 a 35 anos. (WAISELFISZ,

Sífilis congênita

2012). Nos Estados Unidos, em 2010, 13,0% dos adolescentes

Osteogênese imperfeita

planejaram uma tentativa de suicídio (CDC, 2012). Ele foi a
segunda principal causa de morte em 2014 entre adolescentes

Doenças osteoarticulares

Diagnótico
diferencial
da suspeita
de violência
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de 15 a 19 anos (WILCOX et al., 2016).

Hiperostose cortical infantil
Síndrome hemorrágica

No Brasil, 29,6% da população encontra-se na faixa
etária de 0 a 19 anos.

Anomalias dermatológicas

De cada 100 crianças com idade entre 0 e 14 anos,
68 sofreram punição corporal.

Infecções de pele
Traumatismo acidental

Dos adolescentes entre 13 e 15 anos, 32 foram vítimas
de violência física ou bullying na escola.

Dano cerebral orgânico/neurológico

Em 70,0% dos casos, as vítimas de abuso não
procuraram por qualquer tipo de ajuda.

Transtornos de conduta
Psicose ou transtorno de personalidade
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Destacamos também algumas ações que podem ser

literatura para o suicídio (SHAIN, 2016):

realizadas por você e sua equipe na prevenção do suicídio.
Dentre elas, a identificação de crianças e adolescentes

A lesão está de acordo com o que está sendo relatado?

com pensamentos suicidas, que abandonam atividades
habituais, aumentam o uso de álcool ou drogas, sentem-se

Ela realmente pode ter ocorrido desta forma?

desesperados, despedem-se das pessoas próximas. Nestas
situações, uma rede de proteção precisa ser organizada com
suporte familiar e tratamento por profissional de saúde. Você

A relação temporal está correta?

precisará acionar a rede de saúde mental, denominada Rede de
Atenção Psicossocial, que inclui Centro de Apoio Psicossocial

Poderia ter sido provocada por violência intencional?

(CAPS),
A postura da família está adequada e compatível com a
gravidade do ocorrido?

ambulatórios

especializados

e

hospitais

onde

psicólogos e psiquiatras poderão fazer o diagnóstico e indicar
o melhor tratamento para cada situação (SALLES et al., 2017).
Lembrando que para adolescentes de 12 a 18 anos incompletos

Houve retardo na busca de auxílio?

o atendimento é realizado nos Centro de Apoio Psicossocial
infanto-juvenil (CAPSi), quando este estiver em funcionamento

Existem dados contraditórios na história da lesão?

no seu município.
Existe história anterior semelhante?

44

ATENÇÃO À SAÚDE DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Figura 12 – Saiba identificar crianças e adolescentes com tendência ao
suicídio

UN 2
Atenção às crianças e adolescentes em
situação de violência

nos cuidados em saúde desde a atenção básica, incluindo os
Centros de Atenção Psicossocial, os serviços de urgência e
emergência e de atenção hospitalar, em fundamental parceria na
rede de atenção à saúde. A saúde mental pode ser vista, então,
como condição decorrente da provisão de cuidados e da atenção de qualidade, providas sob os princípios da humanização
e da proteção integral (BRASIL, 2014).
LINK
Você pode conhecer um pouco mais sobre a prevenção do suicídio, acessando: <https://www12.senado.
leg.br/noticias/arquivos/2017/12/18/vamos-conversar-sobre-prevencao-do-suicidio-1>.
Conheça também algumas orientações sobre como agir nas situações de automutilação:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2017/12/18/vamos-conversar-sobre-prevencao-da-automutilacao>.

A rede de atenção psicossocial integra a atenção à saúde
de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de
violência em vários pontos de atenção, à medida que recebem
os casos e dão continuidade ao atendimento ou ao seguimento

Nestas situações é comum a criança ou adolescente vir

na rede, conforme suas demandas. A atenção psicossocial

encaminhado de setores fora da saúde, dentre estes a escola,

a essa população é atribuição dos profissionais envolvidos

que é um espaço fundamental para detecção de violências.
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Figura 13 – Os atendimentos de crianças ou adolescentes em situação de violência devem ser realizados por todos os membros da equipe de saúde

Os professores são muitas vezes os primeiros a identificar
sintomas físicos e emocionais provenientes dos maus-tratos
ou de sofrimentos que podem levar a tentativa de suicídio ou
automutilação. Assim, você pode estabelecer parceria com
a escola de sua área de abrangência, trabalhando este tema
com os professores e funcionários, estabelecendo um fluxo de
comunicação aberto para a atenção e proteção de crianças e
adolescentes.
Os atendimentos de crianças ou adolescentes em situação
de violência devem ser realizados por todos os membros da
equipe de saúde; de preferência, o profissional que desenvolver
vínculo deverá conduzir todo o plano de cuidados. Mantendo
a conduta ética e responsável, é importante que o profissional

Ressaltamos a importância de capacitar os agentes

de saúde que identificar a situação de violência compartilhe e

comunitários de saúde para que identifiquem, nas visitas

construa um plano de cuidados para a criança ou o adolescente

domiciliares, situações de risco ou de violência que envolvam

em situação de violência, em conjunto com membros de sua

crianças e adolescentes, e que possam acompanhar a evolução

equipe.

no domicílio dos planos de cuidados construídos com crianças
e adolescentes que foram identificados como vítimas de
violências.
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A atuação dos profissionais no atendimento das crianças,

Todo atendimento deve ser registrado no prontuário,

adolescentes e suas famílias em situação de violência precisa

assegurando-se que somente terão acesso aos dados

ser isenta de julgamento ou conotação moral. O objetivo é

“o paciente, seus responsáveis legais, pessoas por ele

esclarecer a suspeita ou confirmação dos maus-tratos, ou de

autorizadas e os membros da equipe que o atendem – todos

estar em sofrimento por automutilação ou tentativa de suicídio,

sob a obrigatoriedade de manter e salvaguardar o sigilo das

protegendo, assim, a criança e o adolescente. A identificação de

informações” (BRASIL, 2014).

alguém da família para acompanhar a criança ou o adolescente

Assim, caso o adolescente procure a UBS para um

é fundamental.

atendimento, você deverá atendê-lo. Caso identifique ou suspeite
de riscos à sua saúde ou integridade, você deverá pactuar com
LINK

ele qual será o adulto responsável que será acionado para juntos

Uma questão que gera muitas dúvidas no atendimento de adolescentes é se a equipe de saúde deve
realizar o atendimento quando este procura a UBS
desacompanhado de um adulto responsável. O Ministério da Saúde publicou, em 2017, Nota Técnica
de esclarecimento e conscientização quanto à obrigatoriedade do atendimento de adolescentes desacompanhados pelos profissionais nas Unidades Básicas de Saúde.

construírem um plano de cuidados. Se este estiver em situação
de violência, esta é uma situação que precisa de uma rede de
proteção e atenção.
A família tem responsabilidade sobre as crianças e
adolescentes, precisa acompanhar o plano de cuidados e
proteção. No entanto, você deve ter especial atenção às

Você pode acessar esta nota em <https://drive.
google.com/file/d/0Bz2nqZyNOjs_em9kbkNHUWRzaWc/view>.

situações em que o autor da agressão faz parte da família. Nestes
casos, a equipe deverá agir de forma a proteger a criança e/ou o
adolescente, contatando membros que não estão envolvidos, de
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Lembre-se sempre que, ao identificar um caso suspeito ou

(BRASIL, 2010).

confirmado de violência, é necessário comunicar ao Conselho
Tutelar. Você também pode comunicar a suspeita ou o caso

Figura 14 – Caso o adolescente procure a UBS para um atendimento, você
deverá atendê-lo

confirmado de violência ao Ministério Público; este órgão tem
uma área de atuação com atribuição de zelar pelos direitos de
quem ainda não completou 18 anos. Na linguagem jurídica, dizse que o Ministério Público é o curador da infância e juventude.
Isso, na prática, significa que, quando a família, o Estado ou
a sociedade ameaçam ou lesionam direito de criança ou de
adolescente, deve o Promotor de Justiça, da área da Infância e
Juventude intervir, fazendo cessar a ameaça ou lesão.
Alguns municípios têm a comunicação ao Conselho Tutelar
realizada pela coordenação da vigilância epidemiológica do
município a partir de notificação de violências recebidas das

IMPORTANTE

equipes de saúde que atenderam situação suspeita ou confirmada

A quebra do sigilo deve ser feita sempre que houver risco
de morte ou riscos relevantes, a exemplo de situações
como violência sexual ou exploração sexual, risco ou
tentativa de suicídio, risco ou tentativa de aborto, informações sobre homicídio, dependência de álcool e outras
drogas, gravidez, entre outras situações (BRASIL, 2010).

de agressão. Esta comunicação pode ser direta da equipe de
saúde ao Conselho Tutelar, ou pode ser pactuado um fluxo de
comunicação dento do município que centralize as informações
para então repassar ao Conselho Tutelar. Lembrando que essa
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informação precisa ser rápida, pois as crianças e adolescentes

teve experiência na atenção às crianças, adolescentes e suas

que estão sob suspeita de sofrer violência precisam de proteção.

famílias em situação de violências.

A notificação é imediata, ou seja, em até no máximo 24 horas nos

O atendimento à criança/adolescente deve se pautar

casos de violência sexual e de tentativa de suicídio (BRASIL, 2014).

nos princípios da bioética, objetivar maximizar os possíveis
benefícios dos cuidados de saúde e neutralizar, na medida

IMPORTANTE

do possível, as consequências da violência, buscando

Comunicação ao Conselho Tutelar não é denúncia policial! É uma notificação de que a criança ou adolescente
precisa de ajuda porque está sofrendo violência e sua família não está sendo protetiva! Cabe ao Conselho Tutelar
investigar, e, se confirmada a violência, fazer os encaminhamentos ao Ministério Público e a Segurança Pública.

prevenir, impedir ou, pelo menos, minimizar os prejuízos
que podem advir à criança ou adolescente em função do
próprio atendimento, evitando causar maior dano à vítima
(KOPELMAN et al., 2007).

Ressaltamos que no atendimento é importante valorizar

IMPORTANTE

as informações da criança ou do adolescente, considerando

Esteja atento para a possibilidade de revitimização da
criança e/ou do adolescente no atendimento! Por isso,
a escuta deverá ser realizada por um profissional e em
ambiente protegido. Repetir a história ou contá-la em
ambiente que não seja sigiloso provoca o constrangimento da criança e do adolescente.

que o relato espontâneo é de alta credibilidade, com sutileza na
abordagem para evitar mais traumas ou revitimizações (BRASIL,
2010). Lembre-se que você pode solicitar ajuda de psicólogo,
assistentes sociais e psiquiatras caso estes façam parte de sua
equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). Também

Outro ponto a destacar é que nem todas as lesões são

procure identificar na sua equipe quem esteja qualificado ou já

produtos de violência ou negligência. Diante de uma suspeita
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Responder estas perguntas auxiliará você a fazer uma

que você avalie se (BELO HORIZONTE, 2013):

diferenciação entre as lesões acidentais e as provocadas
por violências e negligências a que podem estar expostas as
crianças e adolescentes. Lembre-se que acidentes na infância

A lesão está de acordo com o que está sendo relatado?

e na adolescência são muito comuns. É preciso diferenciar os
acidentes das violências/negligências.

Ela realmente pode ter ocorrido desta forma?

Durante o atendimento, o profissional de saúde deve
registrar tudo o que for dito, deixando claro quando expressar

A relação temporal está correta?

uma fala da criança, do adolescente, de sua família ou de outra
pessoa. Devem ser registrados:

Poderia ter sido provocada por violência intencional?

ÝÝ exame físico (com descrição detalhada das lesões encontradas, sua localização, forma e dimensões);

A postura da família está adequada e compatível com a
gravidade do ocorrido?

ÝÝ descrição minuciosa de vestígios e de outros achados
no exame físico;

Houve retardo na busca de auxílio?

ÝÝ dados individuais e familiares;
ÝÝ medicação;

Existem dados contraditórios na história da lesão?

ÝÝ solicitação de exames;
ÝÝ procedimentos adotados;

Existe história anterior semelhante?

ÝÝ tipo de violência suspeito;
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ÝÝ forma de constrangimento empregada;

sito entre casa e escola, trabalho ou lazer. As ameaças à vida ou

ÝÝ possíveis autores da agressão;

à integridade física são bastante explícitas. Elas estão fortemen-

ÝÝ providências tomadas e encaminhamentos;

te associadas à violência física e acometem, principalmente,

ÝÝ além da cronologia dos atendimentos (BRASIL, 2010).

adolescentes e mulheres adultas. O autor da agressão, geralmente, é desconhecido, sem vinculação com a vítima. O aten-

De maneira esquemática, as situações de violência

dimento a esse tipo de situação deve ser realizado o mais rápido

sexual podem ser divididas em agudas e crônicas, em função

possível em serviço de urgência que disponha de medicamentos

das demandas específicas de cada uma das categorias em

para profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis e pela

relação aos serviços de saúde. Como agudas, denominamos as

necessidade de avaliação imediata e tratamento de eventuais

situações de episódio ocorrido recentemente e, como crônicas,

lesões físicas. Nestes casos, faz-se necessária a prevenção de

as ocorridas há muito tempo, podendo ter continuidade até o

gestação indesejada (WASKMANN; HIRSCHHEIMER, 2011).

momento presente. Em função das demandas específicas de

Figura 15 – Em casos de violência sexual, faz-se necessária a prevenção de
gestação indesejada

redução de danos (necessidade de instituição de profilaxias), as
violências sexuais são consideradas agudas quando ocorridas
em até 72 horas.
As situações de violência sexual aguda correspondem, na
grande maioria, aos “assaltos sexuais” correlacionados intimamente com a violência urbana e com ocorrência, basicamente,
no espaço público. São mais frequentes nos momentos de trân51
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Estas medicações devem estar disponíveis tanto nas

sexos, por pessoas próximas, que contam com a confiança

unidades de emergência quanto nas UBS, devendo ser

destas e das famílias. As ameaças são, geralmente, mais veladas

administradas o mais rápido possível, até o quinto dia após a

e o uso de violência física nem sempre está presente. É preciso

relação sexual. Lembrando que, quanto maior o tempo, menor a

atentar para a possibilidade de contaminação por infecções

proteção contra gravidez (BRASIL, 2012).

sexualmente transmissíveis (IST) ou gestação. Lacerações e
lesões físicas graves são pouco frequentes nestas situações
(WASKMANN; HIRSCHHEIMER, 2011).

NOTA
Para saber o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas para a profilaxia pós-exposição de risco à
infecção pelo HIV, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e Hepatites virais, acesse: <http://www.
aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-profilaxia-pos-exposicao-pep-de-risco>.

LINK
Toda a UBS deve ter disponível os Testes Rápidos
de HIV, sífilis e Hepatites B e C. Maiores informações
estão disponíveis no site do Ministério da Saúde:
<http://www.aids.gov.br/pt-br/profissionais-de-saude/testes-rapidos>.

Se você tiver dúvidas quanto ao uso da anticoncepção de emergência, leia o Caderno de Perguntas e
Respostas sobre Anticoncepção de Emergência do
Ministério da Saúde, disponível em: <http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/anticoncepcao_
emergencia_perguntas_respostas_2ed.pdf>.

No atendimento à criança ou adolescente violentados, a
redução de danos, tanto físicos quanto psicológicos, é prioridade.
A identificação do autor da agressão é imprescindível. Assim,

As situações de violência sexual crônica, por sua vez,

resguardar os vestígios da possível violência, especialmente

ocorrem por períodos mais extensos, de maneira progressiva,

nos casos agudos de violência sexual, é também prioridade.

e são cometidas principalmente contra crianças de ambos os

Após realização do Boletim de Ocorrência, o médico legista
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Figura 16 – Você não deve agir sozinho. Busque encaminhamento junto à equipe

realizará o seu atendimento com o objetivo de identificar e
coletar vestígios que possam confirmar a agressão e ajudar
a identificar o autor da agressão. É importante que a criança
ou adolescente seja examinado o mais rápido possível pelo
legista e que a equipe de saúde não encaminhe antes deste
atendimento a criança e o adolescente para banho ou retire
roupas que possam conter vestígios, como sêmen ou sangue
do autor da agressão.
Você não deve agir prematura ou impulsivamente, mas
buscar informações complementares sobre o caso, pensar em
formas de intervenção e encaminhamento (medidas protetivas)
junto à equipe. Como você pode perceber, após identificar a
situação de violência o atendimento não deve ser uma ação

Um plano de cuidados deve ser articulado em rede dentro

individual de um profissional. Cabe à equipe interdisciplinar

e também fora da equipe de saúde. Prestar atendimento

decidir a melhor forma de intervenção e encaminhamento dos

emergencial e ambulatorial, realizando-se os encaminhamentos

casos. A questão da violência deve ser vista como problema

necessários de acordo com a situação. A equipe de saúde

familiar e social e não apenas relacionada à vítima e ao autor da

não deve agir sozinha, pois esta é uma ação intersetorial.

agressão (WASKMANN; HIRSCHHEIMER, 2011).

Outros setores também têm responsabilidades na atenção
e, especialmente, na proteção às crianças e adolescentes em
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situação de violências. Assim, você precisará conhecer no seu

Possíveis encaminhamentos das situações de violências

município como atuam a Delegacia de Polícia, a Assistência

contra crianças e adolescente, conforme Waskmann e

Social, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, entre outros

Hirschheimer (2011).

órgãos que possam, conjuntamente com a saúde, construir
o plano de atenção e proteção a crianças e adolescentes em

Casos leves e
sem risco de
revitimização

situação de violências.
Por fim, ressaltamos que você é responsável pelo

retorno para a moradia
notiﬁcação ao
Conselho Tutelar

Encaminhamentos

acionamento da rede intersetorial a partir da identificação de

Casos graves ou
com risco de
revitimização

situação de violência. Quando realizar encaminhamento para
outro setor ou outro profissional no âmbito da saúde, deve fazer
isso de forma que a criança, o adolescente e seu acompanhante

internação hospitalar
notiﬁcação ao Conselho
Tutelar e Vara da Infância
e Juventude.

sejam esperados no serviço referenciado e atendidos o mais
rápido possível, com a menor revitimização. Você deverá

Como risco de revitimização entendem-se as situações

contatar o serviço/profissional antecipadamente, relatando a

em que o autor da agressão não é controlável e aquelas em

situação e pactuando o atendimento.

que a família é incapaz de proteger a criança ou adolescente.

Lembre-se que a atenção básica é a principal porta de

Ao juiz da Vara da Infância e Juventude de cada região

entrada do sistema de saúde e tem a responsabilidade pela

cabe decidir o encaminhamento a ser dado ao caso. A alta

saúde dos usuários de seu território e pelo acompanhamento

hospitalar dependerá de critérios clínicos e da decisão judicial

destes na rede.

(WASKMANN; HIRSCHHEIMER, 2011).
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Figura 17 – Todos os casos suspeitos ou confirmados de violências contra
crianças e adolescentes deverão ser notificados no SINAN

Após a alta hospitalar, a criança ou adolescente, bem como
suas famílias, deverão ser encaminhados para acompanha-

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

mento ambulatorial por equipe interdisciplinar e intersetorial, de

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Nº

FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho
infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência
extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas,
pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

acordo com as suas necessidades (Saúde, Assistência Social,

1

Conselho Tutelar, Ministério Público).
Dados Gerais

Outro ponto que você não pode esquecer é que todos os
casos suspeitos ou confirmados de violências contra crianças

2 - Individual

Tipo de Notificação

2 Agravo/doença

|

Código Unidade

8 Unidade de Saúde

|

Notificação Individual

10 Nome do paciente

violência sexual e de tentativa de suicídio a notificação deverá ser
imediata, no máximo em 24 horas, à vigilância epidemiológica do

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

|

|

16 Escolaridade

|

|

|

Código (IBGE)

|

|

|

|

1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de
Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros

6 Unidade Notificadora

12 (ou) Idade

|

|

|

7 Nome da Unidade Notificadora

e adolescentes deverão ser notificados no SINAN. Nos casos de

3 Data da notificação

Y09

Município de notificação

5

4 UF

Código (CID10)

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA

13 Sexo

Código (CNES)

|

|

|

|

|

|

|

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional ignorada
9-Ignorado

|

11 Data de nascimento

| | |

14 Gestante

M - Masculino
F - Feminino
I - Ignorado

|

9 Data da ocorrência da violência

| |

15 Raça/Cor

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

1-Branca
4-Parda

2-Preta
5-Indígena

|
|

|

3-Amarela
9- Ignorado

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

18 Nome da mãe

17 Número do Cartão SUS

| | | | | | | | | | | | | |

município. Esta ação objetiva o acompanhamento do setor, das

19 UF

Dados de Residência

medidas de profilaxia de infecções sexualmente transmissíveis
e prevenção da gravidez.

22 Bairro

27 Geo campo 2

|

|

|

|

21 Distrito

|

Código

25 Complemento (apto., casa, ...)

24 Número

|

|

23 Logradouro (rua, avenida,...)

|

|

|

|

|

|

|

|

26 Geo campo 1
29 CEP

28 Ponto de Referência

30 (DDD) Telefone

IMPORTANTE

Código (IBGE)

20 Município de Residência

|

|

31 Zona 1 - Urbana

|

|

32 País (se residente fora do Brasil)

2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

|

|

|

| - |

|

Dados Complementares
34 Ocupação

33 Nome Social

Dados da Pessoa Atendida

É importante frisar que é responsabilidade do profissional
e da equipe de saúde da atenção básica acompanhar a
criança ou adolescente e sua família até a alta, com planejamento individualizado para cada caso, além de acionar a rede de atenção e proteção existente no território, de
acordo com as suas necessidades (BRASIL, 2010).

35 Situação conjugal / Estado civil
1 - Solteiro

2 - Casado/união consensual

3 - Viúvo

4 - Separado

8 - Não se aplica

36 Orientação Sexual
1-Heterossexual
2-Homossexual (gay/lésbica)

3-Bissexual
8-Não se aplica
9-Ignorado

38 Possui algum tipo de
deficiência/ transtorno?

39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?
Deficiência Física
Deficiência visual
Deficiência Intelectual
Deficiência auditiva

1- Sim 2- Não 9- Ignorado

9 - Ignorado

37 Identidade de gênero:
1-Travesti
2-Mulher Transexual

1- Sim 2- Não 8-Não se aplica 9- Ignorado

Transtorno mental
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da Ocorrência

|

43 Bairro
45 Número

44 Logradouro (rua, avenida,...)
46 Complemento (apto., casa, ...)

49 Ponto de Referência

50 Zona

|

|

47 Geo campo 3

|

Outras_________________

Transtorno de comportamento

40

Código (IBGE)
UF 41 Município de ocorrência
Fonte: SINAN
(2018) <http://www.cevs.rs.gov.br/notifique-aqui>

3-Homem Transexual
8-Não se aplica
9-Ignorado

42 Distrito

|

|

Código
48 Geo campo 4

51 Hora da ocorrência

|

|

|

|

|

ATENÇÃO À SAÚDE DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Quando você ou sua equipe realizar um encaminhamento na
rede de atenção ou proteção, este não pode ser um mecanismo
para passar o problema de um serviço para outro, mas sim
uma forma de complementar a intervenção com perspectiva de
outras áreas disciplinares ou setoriais.
Na sequência, vamos falar sobre esta rede de atenção e
proteção às crianças e adolescentes em situação de violência.
Você conhece os setores que têm atribuição nesta área? Sabe
como pode articular esta rede?
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O reconhecimento da complexidade da atenção a
crianças e adolescentes em situação de violências remete
à necessidade da articulação de uma rede de proteção e de
atenção interna e externa ao setor saúde. A rede interna é
aqui denominada intrassetorial, e a rede externa, intersetorial
(BRASIL, 2010). As crianças e os adolescentes em situação de
violência precisam de atenção para a redução de danos por
ela provocados, cuidados à sua saúde física e mental, bem
como de proteção para que este agravo não faça mais parte
da sua vida. Tanto a atenção quanto a proteção precisam ser
articuladas em rede com a finalidade de atender, da melhor
forma possível, as necessidades de crianças, adolescentes e
suas famílias.
Identificar os pontos de atenção e realizar a articulação
para a promoção do cuidado integral a crianças e adolescentes
em situação de violência é o ponto inicial da organização da
rede no território. Ter um objetivo em comum potencializará e
fortalecerá a construção da rede.
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Você e sua equipe podem visitar os pontos de atenção a

No setor saúde, você pode identificar tanto setores quanto

fim de conhecer os profissionais e os serviços que oferecem às

profissionais que podem ser referência para o atendimento de

crianças e aos adolescentes em situação de violência. Este é

forma articulada. Na atenção básica, a existência de equipe de

um primeiro movimento para a formação da rede de atenção, o

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com presença de

conhecimento e o reconhecimento do que o outro faz e de sua

psicólogos e ou assistentes sociais é importante tanto para

importância na rede de atenção.

matriciar os profissionais da atenção básica nos atendimentos

Apontamos a seguir os serviços, dentro e fora do setor

quanto para o atendimento conjunto ou individual de crianças e

saúde, que você pode identificar no seu território para articular

adolescentes em situação de violência.

à rede de atenção e proteção a crianças e adolescentes em

Figura 18 – NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família

situação de violência.

Fonte: Ministério da Saúde (2018)
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Outro serviço importante a ser identificado é o Centro

Além destes serviços, é importante que você identifique a

de Atenção Psicossocial (CAPS), serviço de referência para o

rede hospitalar e os serviços de pronto atendimento, urgência/

atendimento de pessoas em sofrimento ou transtorno mental,

emergência e a disponibilidade de equipamentos para exames

incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de

diagnósticos e medicamentos profiláticos para as Infecções de

álcool e outras drogas, que pode ser implantado em municípios

Transmissão Sexual e para a prevenção de gravidez.

com pelo menos 15 mil habitantes. Existe também a modalidade

Construa, na Unidade Básica de Saúde (UBS), um guia com

CAPSi voltada para o atendimento de crianças e adolescentes com

as referências com nomes e telefones das pessoas e serviços

transtornos mentais graves, inclusive pelo uso de substâncias

que você poderá contar na rede de atenção. Se for possível, faça

psicoativas, e pode ser implantado em municípios com pelo

uma visita a esses serviços para conhecer os profissionais de

menos 70 mil habitantes.

referência e as rotinas de funcionamento. Esta ação é de grande

Figura 19 – Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

importância para se reconhecer como rede articulada.
Na rede intersetorial destacamos os setores que têm
atribuições no atendimento e na proteção de crianças e
adolescentes em situação de violências: os Conselhos Tutelares,
a Assistência Social, a Segurança Pública e o Sistema de
Justiça.

Fonte: Ministério da Saúde (2018)
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Figura 20 – O Conselho Tutelar

Os Conselhos Tutelares são recursos importantes do
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.
Como órgãos públicos, são encarregados pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
menor de 18 anos. Foram criados em 1990 pelo ECA e já
são mais de cinco mil no país. Cabe a este órgão receber e
acompanhar casos de crianças e adolescentes que estejam
com seus direitos ameaçados ou violados. O conselheiro
encaminha o caso para os órgãos responsáveis, que devem

Fonte: <http://www.conselhotutelar.com.br/> (2018).

agir garantindo direitos às crianças e aos adolescentes.
É vinculado ao Poder Executivo Municipal, mas se caracteriza

A Assistência Social tem como funções: garantir

como uma instituição independente. Pode ser fiscalizado pelo

proteção social, prevenindo ou reduzindo situações de risco

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

social e pessoal; proteger pessoas e famílias em situação de

pela Justiça da Infância e da Juventude e pelo Ministério Público.

vulnerabilidade, considerando a multidimensionalidade da

Os conselheiros são eleitos pela população e pela legislação

pobreza, e criar medidas e possibilidades de socialização e

nacional. Para ser conselheiro é necessário ter mais de 21 anos,

inclusão social. Também tem por função efetuar vigilância

residir na cidade onde se pretende atuar e possuir reconhecida

socioassistencial, monitorando as exclusões e os riscos

idoneidade moral. Alguns municípios têm legislação para

sociais da população, assegurando direitos socioassistenciais.

escolaridade mínima, em outros esta não é uma condição.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) organiza a
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assistência social a partir da configuração de um sistema

O CREAS pode ser de abrangência municipal ou regional e

que reorganiza as ações por três níveis de complexidade:

oferece, necessariamente, o Serviço de Proteção e Atendimento

Proteção Social Básica, Proteção Social Especializada de Média

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). O PAEFI é um

e de Alta Complexidade. A Proteção Social Básica é realizada

serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias

pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e

A Proteção especializada é realizada nos Centros de Referência

violação de direitos, entre eles crianças, adolescentes e suas

Especializada em Assistência Social (CREAS).

famílias em situação de violência. Para municípios com até
20 mil habitantes a cobertura de atendimento em CREAS pode

Figura 21 – A Assistência Social

ser regional, ou implantação de CREAS municipal, quando a
demanda local justificar; acima de 20 mil habitantes, deve haver
um CREAS por município. Municípios com população acima de
100 mil habitantes terão um CREAS a mais a cada 200.000
habitantes. Os serviços de proteção social especial de alta
complexidade são aqueles que garantem a proteção integral,
moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido
para famílias e indivíduos que se encontram em situação
de violação de direitos. Incluem os serviços de acolhimento
institucional, casa lar, serviço de acolhimento em família
acolhedora.
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Médicos Legais. Nas Delegacias são realizados os Boletins

LINK

de Ocorrência, comunicação ao Sistema de Segurança

Você pode conhecer mais sobre os serviços e os
pontos de atenção da assistência social acessando
<http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/
unidades-de-atendimento>..

Pública de que ocorreu uma suspeita de violação de direitos.
Esta comunicação permite ao Delegado de Polícia acionar o
médico perito ou o legista realizar a coleta de vestígios para a
identificação do autor da agressão.

Figura 22 – CREAS

No Sistema de Justiça estão Ministério Público com a
Vara da Infância e Juventude, Promotorias Públicas e Juizados,
instâncias que podem ser acionadas quando crianças e
adolescentes têm seus direitos violados, como é o caso das
situações de violência. Vale dizer que, apesar destas instâncias
serem extremamente importantes para o enfrentamento da
violência, para que se desenvolvam ações de promoção de
uma sociedade não violenta e de prevenção de violências, fazse necessário, também, o envolvimento de outras áreas, como

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (2018)

as da Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Trabalho, dentre

Na área da Segurança Pública estão as Delegacias de

outras, além do envolvimento de empresas, organizações

Polícia e as Delegacias Especializadas de Proteção a Crianças

não governamentais (ONGs), movimentos sociais e comu-

e Adolescentes, também os Institutos de Perícia e os Institutos

nitários.
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Para a organização da rede de atenção a partir da

rede articulada para a atenção e proteção, que pode ocorrer por

identificação dos possíveis parceiros, é preciso fazer um

meio de documento ou protocolo de atenção. A rede pode ser

convite para uma reunião sobre o tema. Nesta reunião, todos

formalizada via decreto municipal, portaria ou outro instrumento

poderão fazer uma breve apresentação do seu papel na rede

legal, de acordo com a legislação local. Procure saber junto à

de atenção e proteção de crianças e adolescentes em situação

administração de sua secretaria qual é o documento previsto

de violência.

para regulamentar esta rede no seu município.
Destacamos que a institucionalização da rede de atenção

Figura 23 – Reunir a rede de atenção: um passo essencial

e proteção não pode limitar o acesso dos usuários aos serviços.
O acesso poderá se dar em qualquer ponto de atenção, ou seja,
em qualquer serviço. A partir da entrada na rede, a pessoa em
situação de violência deverá ser atendida e encaminhada, de
acordo com as suas necessidades.
É necessário priorizar as profilaxias e o atendimento para
as lesões e possível risco de morte ou agravamento do quadro
de saúde. Importante também é realizar a coleta de vestígios
para a identificação do possível autor da agressão. Nas
situações de violência sexual, as medicações para a prevenção
A partir do reconhecimento dos parceiros, a rede precisa ser

de gravidez e IST devem ser administradas em até 72 horas

institucionalizada. É importante documentar a constituição da

da ocorrência da agressão (BRASIL, 2012). É necessário que
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A população precisa estar informada sobre os serviços, o

da população.

horário de atendimento e a finalidade destes. É importante, então,

A comunicação entre os pontos de atenção e o

divulgar que os serviços estão abertos para receber as crianças,

monitoramento do andamento das ações na rede de atenção

os adolescentes e suas famílias em situação de violência. Os

e proteção é imprescindível para a sua manutenção e seu

serviços precisam ter identificação visual para a comunidade

fortalecimento. Reuniões periódicas com representantes dos

reconhecer que estão abertos para atender situações de

serviços podem ser uma forma de realizar o monitoramento das

violência contra crianças e adolescentes. Disposição de

ações. Recomendamos que estas reuniões sejam registradas

cartazes, comunicados em sala de espera, informes nos meios

em forma de ata, por exemplo, para que se acompanhe o

de comunicação, em reuniões na comunidade, cartilhas de

andamento da rede e dos encaminhamentos necessários para

orientação, são ações que podem ajudar neste sentido.

o seu fortalecimento.

Por fim, é importante manter o apoio aos profissionais que
atuam nestes serviços, oferecendo-lhes cursos, oficinas para

Figura 24 – A comunicação e monitoramento entre os pontos de atenção é
imprescindível

qualificar a atenção, além de suporte psicológico e emocional
para estes profissionais que atuam em áreas, o que pode causar
sofrimento muito grande.
Implementar a rede de atenção e proteção exige articulação,
compartilhamento de informações e construção coletiva em
nome do centro das atenções – que, neste caso, são crianças,
adolescentes e suas famílias em situação de violências.
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os pontos de atenção existentes no seu território, é importante

IMPORTANTE

começar o trabalho com os profissionais que se sensibilizaram

A estruturação de uma rede de atenção às pessoas em situação de violência passa por algumas ações importantes:
• Realização de diagnóstico do território e dos serviços
disponíveis na localidade ou região.
• Reconhecimento e clara definição dos papéis dos setores, serviços, instituições e profissionais que atuam
na rede.
• Construção, articulação e pactuação de fluxos ou linhas
de cuidado com claros mecanismos de articulação.
• Pactuação e publicação de instrumentos/mecanismos
formais que assegurem a manutenção da rede (Decretos, Portarias, Protocolos, entre outros).
• Sensibilização e capacitação permanente de profissionais para a atenção em rede.
• Disponibilização de protocolos, guias, cartilhas ou outros materiais para o aprendizado e divulgação da rede
para a população.

com a proposta. Aos poucos a rede poderá ser ampliada no
andamento das ações.
Figura 25 – Compartilhar conhecimentos possibilita melhor qualidade de vida
e saúde para crianças, adolescentes e suas famílias

Convidamos você e sua equipe para articular a rede de
atenção e proteção a crianças e adolescentes no seu território
de atuação. Assim, você compartilhará conhecimentos e
construirá caminhos que possibilitarão melhor qualidade
de vida e saúde para crianças, adolescentes e suas famílias.

A Linha de Cuidado, lançada pelo Ministério da

Destacamos que mesmo que você não consiga articular todos

Saúde em 2010, foi organizada de forma a tornar mais
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pedagógico e dinâmico o trabalho do profissional de saúde

no enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes

no desenvolvimento de ações de prevenção de violências,

que tiveram seus direitos violados (BRASIL, 2014).

promoção da saúde e cultura de paz no dia a dia dos serviços.

Desejamos a você e sua equipe um bom trabalho! As

É uma medida estratégica para a efetivação dos direitos de

crianças, os adolescentes e suas famílias precisam do seu

crianças e adolescentes; teve sua construção ancorada na

comprometimento para que possam ter uma vida mais saudável

concepção de integralidade do cuidado, um dos princípios do

e com menos violências.

Sistema Único de Saúde (SUS).
LINK
Leia o Manual de Metodologias para o cuidado de
crianças, adolescentes e famílias em situação de
violência acessando o site: <http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/metodologia_cuidado_criancas_
adolescentes_familias.pdf>.

Este manual apresenta um leque de métodos e técnicas de
abordagem, relacionando-os a cada dimensão da Linha de Cuidado,
desejando que os profissionais da saúde usem sua criatividade ao
adotá-lo, valorizando seus conhecimentos e experiências. É com
esse horizonte que se busca alcançar os melhores resultados
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