
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COMO INTERVIR? UM DESAFIO PARA PROFISSIONAIS DE
SAÚDE, SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS SOCIAISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): SANDRA HELENA BRONZATO, LUCIANA PAVAN LARRUBIA, PAOLA MÁXIMO DE
OLIVEIRA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLÁUDIA VALÉRIA ABDALA LAMOGLIAORIENTADOR(ES): 



1 

 

 

 

RESUMO: 

O artigo discute os resultados de projetos de iniciação científica realizados 
anteriormente no período de 2012 até 2014, que apontou para a necessidade 
de capacitar os profissionais da saúde, educação e serviço social sobre o tema 
Violência Doméstica contra Mulheres, Crianças e Adolescentes(VDCA), no 
tocante a prevenção, identificação precoce, intervenção e encaminhamento dos 
casos, nos municípios de Valença, Barra do Piraí, Piraí e Mendes.Inicialmente, 
foram capacitados os profissionais de saúde, educação e serviço social dos 
municípios de Mendes e Piraí. Os municípios de Valença e Barra do Piraí serão 
capacitados no mês de setembro do ano em vigência. A metodologia utilizada 
foi a qualitativa.Observou-se que alguns profissionais apresentaram dúvidas  
relacionadas a identificação da violência pelo fato de banalizarem alguns tipos 
e não saberem como lidar. Entretanto a maior dificuldade detectada diz 
respeito aos encaminhamentos para a rede de referência ainda incipiente ou 
inexistente. Verificou-se ainda que os profissionais não utilizam o protocolo de 
notificação à Vigilância Epidemiológica disponibilizado pela Organização 
Mundial de Saúde. Encaminham os casos aos Conselhos Tutelares e ao 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social, alegando medo de 
represálias por parte dos usuários agressores e  por confundirem o papel da 
Vigilância Epidemiológica com o papel de polícia. Os profissionais 
demonstraram que estão sensibilizados em relação ao problema, pois foi 
evidente o interesse em dar encaminhamento adequado aos casos vividos no 
trabalho. Notou-se nas discussões  em grupo uma tendência a negar a 
gravidade de alguns casos por não saberem como lidar com os mesmos ou 
adotar uma postura onipotente em relação a outros tantos, considerando que 
podem resolver tudo.  

INTRODUÇÃO:  

A violência doméstica é considerada um grave problema  de saúde pública no 

Brasil, trazendo repercussões na saúde mental e social dos envolvidos. As 

crianças que convivem em lares que ocorre violência entre seus pais, sofrem  

as consequências provocadas por esse tipo de ambiente. Essa população, em 

muitos casos, têm seus direitos básicos violados, caracterizando a violência 

social, tais como: direito a frequentar a escola, serem assistidos pelos serviços 

de saúde, e violências que afetam seu desenvolvimento emocional, envolvendo 

situações como: violência física e psicológica . 

O desafio proposto neste artigo, surgiu após pesquisas de Iniciação Científica  

realizadas no Centro Universitário Geraldo Di Biase, a primeira realizada no ano 

de 2012 intitulada: “A notificação dos casos de violência doméstica pelos 

profissionais de enfermagem e agentes de saúde: o caso da região sul 

fluminense” que observou que nos municípios estudados, os profissionais, de 
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modo geral, salvo em apenas um município, encontravam muitas dificuldades 

para identificar os casos de violência, não recebiam orientação e nem treinamento 

por parte das Prefeituras e das Vigilâncias quanto a identificação precoce, 

intervenção e obrigatoriedade de notificação dos casos  e, portanto,  não seguiam 

o protocolo da Vigilância Epidemiológica sugerido pela OMS, tornando invísivel o 

problema da violência doméstica em nossa região.  

De acordo com a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, Art.2o A autoridade 

sanitária proporcionará as facilidades ao processo de notificação compulsória, 

para o fiel cumprimento desta Lei”. Verificou-se que os profissionais dos 

municípios pesquisados também não receberam as orientações determinadas por  

essa Lei . 

Em  pesquisa posterior, que contou com a participação de alunos de iniciação 

científica dos cursos de Enfermagem e Serviço Social, com início no ano de 

2013 e que ainda se encontra em andamento, intitulada: “ Os filhos da violência 

conjugal: as repercussões na saúde e memória discursiva”, nos resultados 

parciais, observou-se por meio do discurso de crianças e adolescentes 

educados em contexto social de violência conjugal que estão em situação de 

abrigamento na Instituição Casa Lar, situada no município de Vassouras, as 

repercussões desse ambiente na sua saúde mental e memória discursiva. A 

análise linguística e psicossocial resultou, nessa investigação, na verificação de 

sequelas, que puderam ser comprovadas por meio de marcas linguísticas e 

vestígios comportamentais. A principal evidência estaria na simbólica 

verbalização monossilábica para perguntas gatilho que conduziam a memória 

ao passado violento desses indivíduos. Algumas crianças apresentavam 

problemas de aprendizagem e distúrbios de comportamento após a violência 

continuada, que se agravou com a ida para o Abrigo. Todas reclamaram sentir 

muita falta de casa, mesmo tendo vivido  situações adversas. Observou-se 

também que algumas crianças, se adaptaram melhor a situação e não 

perderam a capacidade de sonhar e de ter esperança num futuro melhor. 

Muitos jovens que conviveram em ambientes violentos enfrentaram o problema de 

modo resiliente, isso quer dizer que adotaram estratégias ativas para lidar com as 

adversidades.  Segundo Assis ( 2006), “o modo de encarar os problemas do dia a 
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dia varia de pessoa para pessoa e de acordo com as circunstâncias”. A autora 

ainda nos mostra que: “o desenvolvimento pleno de uma pessoa é menos 

influenciado pelas adversidades e mais pelos recursos protetores dispostos ao 

longo da vida”. Alguns recursos devem ser disponibilizado pelo Estado para 

proteção  desses sujeitos em desenvolvimento. 

O importante estudo chamado: Mapa da Violência  (WAISELFISZ, 2012), que 

analisou os últimos 30 anos de violência no país e apontou os perfis mais 

importantes da evolução dos homicídios de crianças e adolescentes em mais de 

200 municípios no Brasil, revelou que:[...] os pais, englobando aqui pai, mãe, 

padrasto e madrasta, aparecem como os principais responsáveis pelas 

violências físicas até os 9 anos de idade das crianças atendidas, concentram 

acima de 50% das notificações por violências físicas nessa faixa etária. Esse 

peso cai para 31,3% na faixa de 10 a 14 anos de idade das vítimas e ainda para 

11,6% nos anos finais da adolescência: amigos e/ou conhecidos da vítima 

ocupam o segundo lugar, com 22,1% dos casos atendidos, adquirindo relevância 

a partir dos 5 anos de idade;  em terceiro lugar, pessoas desconhecidas pelas 

vítimas[...] 

Observa-se que aqui no Brasil os responsáveis e pais tratam as crianças de forma 

abusiva alegando estar educando. “O principal evento de violência sofrido entre 

crianças e adolescentes é a agressão física”. (SANTOS, 2011) 

Diante do exposto,  a presente pesquisa pretendeu criar um recurso de apoio 

aos profissionais que trabalham em algumas cidades dos municípios  que 

compreendem o Médio Paraíba( Piraí e  Barra do Piraí) e a região centro sul-

fluminense (Valença e  Mendes), a partir dos resultados das pesquisas 

anteriores que apontaram  para a necessidade de capacitação dos 

profissionais locais que trabalham com essas crianças e adolescentes, que em 

muitas situações, não reconhecem, banalizam a violência sofrida ou não 

sabem como intervir. Para tanto, foi confeccionado material de apoio e 

orientação que foram ministrados, inicialmente, para os profissionais de saúde 

das diversas unidades de saúde estudadas desde 2012, incluindo os 

Programas de Saúde da Família ( PSF) e Vigilâncias Epidemiológicas.   Após 

os 12 meses de sua implantação pretendeu estender a capacitação dos 
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profissionais pertencentes aos Centros de Referência Especializados do 

Serviço Social (CREAS) e para pedagogos  e professores de escolas públicas 

das localidades indicadas no projeto inicial, com o intuito de prevenir e 

conhecer os caminhos de protocolos de intervenção para o  enfrentamento 

desse grave problema social brasileiro. 

Leis foram criadas para proteger as famílias que sofrem com a violência 

doméstica, contudo esse problema ainda nos desafia com sua magnitude. 

Verifica-se  que as crianças e adolescentes que convivem em ambientes de 

violência  podem ser um veículo de perpetuação e manutenção dessa 

experiência nas gerações subsequentes. (BRANDÃO, 2010)  Os profissionais 

que lidam com esses sujeitos são formadores de opiniões e estão em contato 

direto  e contínuo com todos os envolvidos, e portanto, necessitam  ter 

esclarecimento adequado sobre o assunto. 

A importância desse trabalho reside no fato de levar  informações, mudar 

concepções e representações sociais distorcidas dos profissionais de saúde, 

serviço social e educadores  que trabalham  com VDCA, com o intuito de 

garantir o desenvolvimento pleno de pessoas em formação.Buscou-se também 

através do apoio a esses profissionais, em seus mais diversos ambientes de 

trabalho, contribuir para a adequação e universalização do atendimento 

oferecido às crianças, adolescentes e mulheres envolvidos em situação de 

violência doméstica,  numa tentativa de minimizar esse grave problema social 

brasileiro. 

 É fundamental criar instrumentos voltados para os profissionais envolvidos, no 

sentido de prevenir  e reconhecer precocemente novos eventos de violência 

doméstica na região estudada,  estimulando a discussão  sobre estes agravos. 

E, também fornecer subsídios à atuação dos profissinais  que possuem um  

papel crucial na promoção de saúde mental e na inserção social desses jovens 

e crianças, devolvendo-lhes o protagonismo social, e, contribuindo diretamente 

e indiretamente para o desenvolvimento regional.  

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: Capacitar profissionais da saúde  sobre o tema violência 

doméstica contra crianças e adolescentes, no tocante a prevenção, 

identificação precoce, intervenção e encaminhamento dos casos, nos 

municípios de Valença, Barra do Piraí, Piraí, e Mendes. 
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 Objetivos Específicos:  

Elaborar  um Programa de capacitação para profissionias da área de saúde 

que trabalham nos PSFs e Vigilâncias Epidemiológicas da região do Médio e 

Centro Sul Fluminense com os alunos de iniciação científica dos cursos de 

Serviço Social, Enfermagem e Pedagogia. 

Confeccionar cartilha e apostila com o material das aulas direcionadas às áreas 

de Saúde para serem trabalhadas nos locais indicados acima . 

Aplicar inicialmente o Programa de Capacitação nos PSFs e Vigilâncias 

Epidemiológicas situadas no Médio e Centro Sul Fluminense. 

Dar continuidade ao Projeto em 2015, ampliando a aplicação do Programa de 

Capacitação direcionando-o para os  Centros de Referência Especializada de 

Assistência Social (CREAS) e  para as escolas públicas dos municípios 

estudados. 

METODOLOGIA: 
 
1. Trata-se de um projeto de Iniciação Científica desenvolvido pelos cursos de 

Serviço Social Enfermagem e Pedagogia do Centro Universitário Geraldo Di 

Biase que se desenvolverá  a partir do mês de julho do ano de 2014 ao mês 

de novembro de 2015, que pretende capacitar os profissionais pertencentes 

ao PSFs e da Vigilância Epidemiológica de seis municípios da Região do 

Médio e Centro Sul Fluminense. Os alunos dos cursos participaram de todo 

processo, da elaboração das cartilhas e apostilas, do Programa de 

Capacitação e da apresentação para os profissionais envolvidos. 

2. Já foram capacitadas  equipes de profissionais dos PSFs e Vigilância 

Epidemiológica, escolas municipais e da promoção social perfazendo um 

total de 250 profissionais para prevenção e intervenção da Violência 

Doméstica contra Crianças e Adolescentes( VDCA). No ano em vigência 

ainda serão capacitados mais 200 profissionais nos municípios de Valença 

e Barra do Piraí. 

3. Os encontros tiveram a duração de aproximadamente 08 horas, sendo 

divididas em 04 etapas: 

4. 1ª Etapa : Discussão dos conceitos e categorias de análise, diversas teorias 

sobre o tema, apresentação de pesquisas atuais e os desdobramentos ou 

consequências da violência doméstica; 
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5.  2ª Etapa : Indicadores comportamentais de crianças e adolescentes que 

sofrem violência doméstica, fatores de risco, comportamento do agressor, 

perfil da família vitimizada para identificação dos profissionais; 

6. 3ª Etapa : Avaliação da rede de referência disponível em cada município, 

como intervir nos diversos tipos de casos e as particularidades de 

intervenção nos casos de violência sexual. 

7.  4ª  Etapa : Estudo de caso para discussão e orientação das ações de 

intervenção. 

8. Os instrumentos necesssários para a capacitação utilizados: uma apostila 

de apoio às aulas,  uma cartilha e um questionário de sondagem pós 

aplicação do Programa de Capacitação. 

9. Os responsáveis pelos PSFs  e Vigilância Epidemiológica fizeram parte de 

uma reunião prévia para que fossem traçadas as  estratégias de 

sistematização do trabalho desenvolvido com o objetivo de formalizar o 

Programa de Capacitação através de convites, período da pesquisa, locais, 

datas e horários das capacitações. 

10. Os Termos de Anuência foram assinados por quatro municípios: 

Mendes,Piraí, Valença e Barra do Piraí, ficando de fora os municípios de 

Vassouras e Volta Redonda, pois alegaram já terem participado de 

capacitações recentes. 

11. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Geraldo 

di Biase.CAAE nº: 39629114.0.0000.5609, submetido em 07-12-2014. 

 
DESENVOLVIMENTO: 

 

A violência conjugal e sua correspondência com abuso infantil 

As estatísticas mais recentes demonstram que a violência conjugal 

atinge níveis elevados no Brasil. Embora o Relatório mundial de Gênero de 

2012, resultado de esforços nacionais em prol do empoderamento da mulher, 

mostre a ascensão do Brasil de 82ª para a 62ª posição no ranking das 

desigualdades entre homens e mulheres, dados relativos ao acesso das 

mulheres aos serviços de saúde e a diminuição da mortalidade materna, ainda 

tem-se um longo caminho a percorrer na questão da violência doméstica 

cometida contra as mulheres. 
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 Numa análise do serviço: “Central de Atendimentos à Mulher, Ligue 

180”  criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM, 2014), foram 

levantados dados relevantes para a compreensão de que o problema da 

violência contra a mulher atinge níveis intoleráveis quando relacionado à 

violência doméstica familiar. A análise registrou um aumento considerável do 

número de denúncias ao serviço em relação ao ano de 2014, a Central de 

Atendimento à Mulher - Ligue 180 realizou 485.105 atendimentos, uma 

média de 40.425 atendimentos ao mês e 1.348 ao dia. Desde a criação do 

serviço em 2005, foram mais de 4 milhões de atendimentos:Em 

comparação a 2013, o Ligue 180 registrou, em 2014, aumento de 50% nos 

registros de cárcere privado de mulheres, uma média de 2,5 registros/dia. 

No caso de estupros denunciados, o aumento foi de 18%, uma média de três 

denúncias/dia. A violência sexual contra a mulher,que inclui estupros, assédios 

e exploração sexual, cresceu 20% em 2014, uma média de 

quatroregistros/dia.( LIGUE 180, 2015) 

Os números revelam uma conscientização maior entre as mulheres da 

importância da denúncia, entretanto as políticas públicas regionais não 

correspondem em número para atender a essa demanda, estando 

concentradas, em sua maioria, nas grandes cidades brasileiras. 

Estudos (DAY, 2013) comprovam que existe uma forte correspondência 

entre a violência conjugal e o abuso infantil, estando às crianças 

(particularmente as do sexo masculino) mais predispostas a reproduzirem em 

suas futuras famílias as violentas situações vividas, o que acaba por perpetuar 

o fenômeno. De acordo com Rocha e Moraes, 2011: 

As elevadas prevalências de maus-tratos à 
criança, nos diversos matizes e graus de 
gravidade, indicam que os atos violentos são 
práticas comuns nas relações entre pais e filhos. 
Ao tentarem estabelecer limites através de 
ameaças, tapas e palmadas, os pais acabam por 
utilizar formas cada vez mais severas de 
agressão na resolução dos conflitos familiares, 
resultando num ciclo pernicioso e escalonado de 
violência intrafamiliar.  
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Esse ciclo pernicioso encontra uma justificativa na história das famílias 

brasileiras que ao longo dos séculos vêm adotando como método disciplinar 

castigos, sendo o físico o mais comum, assumindo um caráter natural e 

absolutamente doméstico, um problema privado, uma aliança entre os pais da 

criança. Os números da violência física assustam: pesquisas demonstram que 

“O principal evento de violência sofrido entre crianças e adolescentes é a 

agressão física”. (SILVA et al, 2011 p. 01) 

 Há uma tendência a se subestimar a violência contra criança e 

adolescentes, alegando-se como justificativa para a sua prática a “educação 

das crianças”, porém esse tipo de violência pode afetar a autoestima desses 

sujeitos, provocando danos irreversíveis à sua saúde física, emocional, 

espiritual, acadêmica e sexual. Essa banalização da violência contra crianças e 

adolescentes torna o problema ainda mais grave.  

Waiselfisz (2012), que analisou os últimos 30 anos de violência no país e 

apontou os perfis mais importantes da evolução dos homicídios de crianças e 

adolescentes em mais de 200 municípios no Brasil, no estudo intitulado de 

Mapa da Violência revela que: 

[...] os pais, englobando aqui pai, mãe, padrasto e 
madrasta, aparecem como os principais responsáveis pelas 
violências físicas até os 9 anos de idade das crianças 
atendidas, concentram acima de 50% das notificações por 
violências físicas nessa faixa etária. Esse peso cai para 
31,3% na faixa de 10 a 14 anos de idade das vítimas e 
ainda para 11,6% nos anos finais da adolescência: amigos 
e/ou conhecidos da vítima ocupam o segundo lugar, com 
22,1% dos casos atendidos, adquirindo relevância a partir 
dos 5 anos de idade;  em terceiro lugar, pessoas 
desconhecidas pelas vítimas[...] 

De acordo com os dados acima descritos, a violência doméstica deve 

ser considerada um problema de saúde pública.  

RESULTADOS: 
 

Os resultados das capacitações realizadas em dois municípios são descritas a 

seguir.Observou-se que alguns profissionais apresentaram dúvidas  

relacionadas a identificação da violência pelo fato de banalizarem alguns tipos. 
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Entretanto a maior dificuldade detectada diz respeito aos encaminhamentos 

para a rede de referência ainda incipiente ou inexistente. Verificou-se ainda que 

os profissionais não utilizam o protocolo de notificação à Vigilância 

Epidemiológica disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde. 

Encaminham os casos aos Conselhos Tutelares e aos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social, alegando medo de represálias por parte 

dos usuários agressores e  por confundirem o papel da Vigilância 

Epidemiológica com o papel de polícia e terem receio de se envolver sendo 

chamados para depor na justiça. 

No workshop promovido  pela capacitação, foram discutidos estudos de casos 

propostos pelos participantes relacionados a dificuldades encontradas na lida 

com os casos de violência doméstica no trabalho. Houve a preocupação de 

manter guardado o sigilo da identidade das pessoas envolvidas. Percebeu-se 

bastante interesse por parte dos profissionais em dar encaminhamento 

adequado aos casos e a angústia no cotidiano desses trabalhadores. 

Observou-se ainda, nas discussões  em grupo uma tendência a negar a 

gravidade de alguns casos por não saberem como lidar com os mesmos ou 

adotar uma postura onipotente em relação a outros tantos, considerando que 

podem resolver tudo.  

O uso da Cartilha confeccionada para orientação dos profissionais foi 

fundamental para desfazer alguns mitos e a ajudar a detectar situações de 

risco que exigem intervenções mais contundentes. Recomenda-se a leitura da 

Cartilha que foi produzida para as capacitações para complementação das 

informações aqui apresentadas. A mesma está no prelo na editora do Centro 

Universitário Geraldo Di Biase. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
Os objetivos da pesquisa foram alcançados e as hipóteses confirmadas. Será 

dada continuidade ao trabalho ainda este ano de 2015, entende-se que a 

proposta deve ser expandida para outros municípios e que deva fazer parte de 

um programa de capacitação continuada, pois acredita-se que ainda tem-se um 
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longo caminho a percorrer para minimizar os malefícios desse grave problema 

social.  
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