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Resumo: A violência intrafamiliar é um problema de saúde pública, podendo ser expressa nas 

formas física, sexual, psicológica e por negligência. Dessa forma desenhou-se um estudo 

qualitativo, de cunho exploratório, com embasamento através de pesquisa bibliográfica e 

documental, e o levantamento de dados se deu acerca das fichas de notificação – SINAN sobre 

as violências cometidas contra ás crianças do Hospital da Criança Prefeito João Getúlio Vargas 

no período compreendido entre março de 2018 a março de 2019. A pesquisa tem como objetivo 

analisar estes casos de violências contra as crianças do hospital infantil. A prática de violência 

exerce um grande impacto sobre a saúde física, psicológica e social da vítima e 

consequentemente no seu desenvolvimento e trás um impacto na sua vida adulta, portanto, a 

saúde insere-se estrategicamente para a garantia e efetivação dos direitos desta população.  
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INTRODUÇÃO  

 

 A violência praticada contra criança é uma questão de saúde pública, 

sendo esta expressa através de violência física, sexual, psicológica e por 

negligência. Leal (1999) define violência como: 

 

Um fenômeno antigo, produto das relações construídas de forma 
desigual e geralmente materializada contra aquela pessoa que se 
encontra em alguma desvantagem física, emocional e social.(LEAL, 
1999, p.19). 

 

 A Constituição Federal (Constituição da República Federativa do Brasil, 

1988/1997), no artigo 227, dispõe que a criança deve ser colocada a salvo de 

qualquer forma de violência, sendo punidos severamente o abuso e a exploração 

 
1 Gabriele de Oliveira - Profissional de Serviço Social - Núcleo de Educação Permanente – 
NEP - E-mail: deoliveiragabriele@outlook.com 
2 Camila Thais Skodowski - Profissional de Serviço Social - Núcleo de Educação Permanente - 
NEP 
3 Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira - Profissional de Serviço Social - Hospital da Criança - 
HC 



 

sexual da criança e do adolescente. Ainda, para se efetivar a proteção, foi 

instituída a Lei de número 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

(1990), que, no seu artigo 18, dispõe que crianças e adolescentes devem estar 

protegidos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório 

e constrangedor, devendo sua dignidade ser garantida.  

Dessa maneira, justifica-se o interesse na temática devido à vivência das 

respectivas autoras enquanto residentes do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva da Fundação Municipal de Saúde inseridas 

no setor de Serviço Social do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de 

Oliveira no município de Ponta Grossa no período de março e 2018 à março de 

2019.  

Houve interesse nessa pesquisa para analisar as notificações de 

violências – SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), 

preenchidas pelos profissionais do quadro do setor de serviço social dentro do 

período acima supracitado para identificar qual a violência de maior incidência e 

deste modo refletir sobre esses casos e quais as respectivas providências 

cabíveis, visto que não houve nenhum estudo em torno destes dados no serviço. 

Dessa maneira 

 

Art. 3º A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros 
profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e 
privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, em 
conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 
§ 1º A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou 
confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no 
anexo, observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas 
pela SVS/MS. (BRASIL, 2016, grifo nosso).  

 

O trabalho tem como objetivo geral analisar os casos de violência contra 

crianças atendidas no Hospital da Criança a partir das notificações de violência 

– SINAN. E tem por seguintes objetivos específicos: Descrever a violência bem 

como os tipos de violências, identificar a violência de maior incidência, 

caracterizar o perfil das crianças atendidas nesse período e refletir sobre os 

casos e as respectivas providências cabíveis.  

A presente pesquisa é de cunho exploratório e qualitativo e como forma 

de embasamento para o estudo as respectivas autoras utilizaram-se da pesquisa 

bibliográfica e documental.  



 

 Os procedimentos metodológicos foram efetivados a partir de técnicas 

e instrumentos: no desenvolvimento deste trabalho será utilizada a pesquisa 

bibliográfica, tendo em vista conhecer as produções teóricas em torno da 

temática e a contribuição de autores respaldados no tema, sobretudo os que 

discutem a violência e suas variáveis.  

Ressalta-se ainda que a pesquisa bibliográfica torna-se imprescindível 

para a construção do trabalho. Propôs-se também realizar pesquisa documental, 

ferramenta base para contextualização da política de violência, através de leis, 

portarias e decretos, sobretudo as que envolvem crianças. 

A coleta de dados foi por meio do levantamento das fichas do SINAN – 

Sistema de Informação de Agravos e Notificação, preenchidas pelas 

profissionais do setor de serviço social do Hospital da Criança Prefeito João 

Vargas de Oliveira. O recorte temporal foi de março de 2018 a março de 2019, 

período em que as autoras estavam atuando diariamente no setor.  

Ademais, o estudo efetivou-se a partir das cópias de fichas de notificação 

do SINAN, que ficam arquivadas em pasta de violências no setor e separaram-

se as fichas de acordo com o tipo de violência praticado (física, sexual, 

psicológica e por negligência) e também se separou aquelas fichas do SINAN 

preenchidas devido a acidentes domésticos.  Neste momento também foram 

levantados os perfil das crianças conforma a violência praticada, sendo 

apresentado a idade e o sexo da mesma. 

Os dados coletados nas fichas de notificação foram tratados através da 

análise de conteúdo. “À medida que as informações obtidas são confrontadas 

com informações já existentes, pode-se chegar a amplas generalizações, o que 

torna a análise de conteúdo um dos mais importantes instrumentos para análise”. 

(GIL, 2008, p. 153).  

Dessa maneira, a análise de conteúdo se desenvolve em três fases: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos dados (BARDIN, 1977 apud 

GIL, 2008, p.152). Assim, a pré-análise equivale a organização, é o primeiro 

contato com o documento para posteriormente preparar o material para análise. 

A exploração do material, segundo GIL (1999, p.152)  

 

tem como objetivo administrar sistematicamente as decisões tomadas 
na pré - análise. Refere-se fundamentalmente às tarefas de 



 
codificação, envolvendo: o recorte (escolha das unidades), a 
enumeração (escolha das regras de contagem) e a classificação 
(escolha de categoria).  
 

 

O tratamento dos dados constitui dar validade e significado aos dados 

obtidos (GIL, 2008).   

 

DESENVOLVIMENTO 

  De acordo com o Ministério da Saúde (2005) a infância é uma fase 

importante, que requer grandes investimentos afetivos e suporte social, sendo 

que os cuidados prestados à criança influenciarão sobre sua possibilidade de 

sobrevivência e qualidade de vida e servirá como um espelho de valores na qual 

ela vai formando suas ideias, tanto sobre si como sobre o mundo.  

  Quando a criança tem algum direito violado, quando a mesma passa por 

alguma pratica de violência, tal ato poderá acarretar em danos, que afetarão no 

seu desenvolvimento e consequentemente, na sua vida adulta.  

  A Organização Mundial da Saúde definiu a violência como o uso 

intencional da força ou poder em uma forma de ameaça contra si mesmo ou a 

terceiros, que ocasiona ou pode ocasionar lesão, morte, dano psíquico, 

alterações do desenvolvimento ou privações. 

   As principais violências praticadas contra a criança são as violências 

físicas, sexuais e por negligência. De acordo com Minayo (2001, pg. 96), a 

violência física é definida pelo uso da força física contra a criança, que lhe 

ocasiona desde uma leve dor, passando por danos e ferimentos de média 

gravidade, até em casos onde a tentativa ou execução de homicídio.  

  Minayo (2001, pg. 98) define a violência sexual como todo ato ou jogo 

sexual, seja relação homo ou heterossexual, ocorrida entre um adulto ou mais 

em uma criança, com objetivo de estimulá-lo sexualmente e obter estímulo para 

si ou outrem.  

  Com relação à negligência a mesma se caracteriza como omissão as 

obrigações da família e da sociedade em prover as necessidades físicas e 

emocionais da criança, bem como também se expressa na falta de alimento, 

cuidado escolar e com a saúde. (MINAYO, 2001, pg. 98). 



 

 No município de Ponta Grossa, o Hospital da Criança atende crianças até 

a faixa etária de onze anos, onze meses e trinta dias. O hospital é referência no 

município para atendimentos de casos de violências praticado contra crianças.  

  A suspeita ou a confirmação da violência em si, pode ser identificada pelo 

profissional de saúde no momento do atendimento clínico bem como pode ser 

advindo de locais externos, como pelo SAMU, pelos pais/responsáveis, pelo 

Conselho Tutelar de área de abrangência da criança, pela escola e por terceiros.  

  Quando ocorre suspeita ou confirmação de violência, os profissionais do 

hospital realizam acolhimento, atendimento multiprofissional, sendo estes, 

médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social que estão de plantão no 

momento da ocorrência. 

  O serviço social realiza diversos atendimentos no hospital, tanto no PAI -

Pronto Atendimento Infantil bem como no setor de internamento. No caso de 

atendimentos à violência contra criança, o serviço social desenvolve um 

importante papel, pois será o assistente social que realizará a escuta qualificada, 

acionará a rede e realizará os encaminhamentos necessários, bem como 

notificará o ocorrido, através do preenchimento da ficha do SINAN. 

  Todos os casos de suspeita ou confirmação de violências praticados 

contra crianças são notificados, enviados para o faturamento do hospital, 

encaminhados para o serviço de epidemiologia do município e também 

anexados em pasta de sigilo profissional do serviço social. Ressalta-se que a via 

original é a via encaminhada para o setor de epidemiologia.  

  No período de recorte da pesquisa, foram preenchidas 95 fichas do SINAN. 

Nestas fichas preenchidas pelas profissionais, também havia notificações de 

acidentes domésticos, os quais não foram caracterizados como violência de 

acordo com o atendimento prestado e escuta do caso, mas também acabaram 

sendo notificados. Foram levantados 33 acidentes domésticos, sendo estes 

caracterizados como: quedas, ingestão de algum medicamento ou produtos de 

limpeza, queimadura, sarna de animais, mordida de cachorro, inserção de corpo 

estranho no ouvido ou nariz.  

  Ao analisar as fichas, as violências identificadas e notificadas foram a 

violência física, sexual e por negligência. Com relação à violência física, foram 

preenchidas 07 fichas, onde foi identificado que as violências praticadas nestes 



 

casos, foram pelos próprios genitores (pai ou mãe) e também houve casos de 

violência na escola. Nestes 07 casos, 04 foram praticadas a criança do sexo 

feminino e 03 do sexo masculino. As idades variam de meses até oito anos nesse 

quesito. 

  Com relação à violência sexual, foram atendidos 36 casos, onde se 

evidenciou na maioria dos casos que a violência foi intrafamiliar.   

 

O abuso sexual intrafamiliar atinge dimensões complexas, que vão 
desde traumas pelo medo, pela vergonha até doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), como a AIDS, sangramento vaginal, corrimento 
e gravidez. Isto se constitui como uma realidade gritante e 
contestadora, que praticadas por pais, padrastos, irmãos ou parentes 
próximos, causam danos mentais, emocionais, inclusive morte, lesões 
e traumas físicos incalculáveis nas vítimas e em suas famílias, 
afetando fortemente a saúde, sobretudo a qualidade de vida. (LIMA; 
BARBOSA, 2011, p.09).  

 

Concomitante à esses casos específicos que possuem cunho sexual, o 

fluxo de suspeita de abuso é empregado. Dessa maneira, a articulação com a 

rede de atendimento voltada para criança é acionada: Conselho Tutelar, NUCRIA 

– Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes e IML – 

Instituto Médico Legal.  

Salienta-se que conforme escuta qualificada sobre sucedido, a criança 

também passa por teste rápido e inicio de profilaxia PEP – Profilaxia Pós-

Exposição, caso seja necessário, a depender de conduta médica.  

 Sobre os casos atendidos por negligência, foram realizadas 19 

notificações, onde se destacavam casos de evasão de internamento, 

queimadura, condições precárias de higiene que afetavam a saúde da criança e 

casos onde os genitores negaram atendimento á saúde dos filhos.  Dos 36 casos 

atendidos, 31 casos foram de atendimento a criança de sexo feminino, de idades 

variadas, onde maior incidência foi entre os três e quatros anos e os outros 05 

casos foram de atendimento a criança do sexo masculino, onde a idade variou 

de um ano a nove anos de idade.  

  Ainda com relação aos casos por negligência, dos 19 atendimentos, 11 

foram casos atendidos a criança do sexo feminino, onde prevaleceu a idade 

entre zero a dois anos e outros 8 casos, foram de atendimento a crianças do 

sexo masculino, onde a idade variou de zero a onze anos. 



 

  Deste modo, analisou-se que a violência de maior incidência foi à violência 

sexual, seguida por negligência e depois a violência física. Notou-se durante o 

levantamento dos dados, que a violência ocorre mais entre crianças do sexo 

feminino e naquelas de menor idade.  Através dos relatórios anexos as fichas de 

notificação, notou-se que a maioria das violências é praticada na própria 

residência e pelos familiares.  

            De acordo com um estudo realizado pela UNICEF (2014), no Brasil, são 

registrados em torno de 129 casos de violência diariamente, que significa que a 

cada hora, ocorrem cinco casos de violência. Ou seja, durante o período de um 

ano, 95 fichas de notificação foram preenchidas, mas infelizmente, muitas 

práticas de violência ocorrem, mas são silenciadas, ou até mesmo não são 

identificadas, e a criança vai acarretando danos, muitas vezes irreversíveis.   

 Infelizmente quando o caso chega até ao serviço, na maioria das vezes, 

a violência já foi praticada, e caberá aos profissionais da saúde atender os efeitos 

desta violência, até mesmo como forma de que não ocorra a reincidência da 

mesma, resguardando os direitos da criança para que não sejam novamente 

violados.   

  Apesar da existência de uma legislação que garanta os direitos destas 

crianças, existe um grande caminho a se percorrer, principalmente como forma 

se trabalhar quanto à questão de prevenção destas violências.  

  Portanto, é de extrema importância, que cada vez mais, invista na 

capacitação e qualificação dos profissionais da saúde, que já atendem ou que 

poderão se deparar com casos de violência, para que a mesma seja detectada 

e notificada. No município de Ponta Grossa, o fluxo de atendimento de violência 

contra criança foi reformulado no ano passado, portanto é necessário que ocorra 

este repasse de informação e capacitação dos profissionais, para que além de 

identificar a violência, os mesmos saibam realizar os encaminhamentos 

necessários, a rede que precisará ser acionada e como proceder no atendimento 

em si. É importante se trabalhar nessa questão não somente para identificar e 

notificar a violência que já foi praticada, mas também é necessário se trabalhar 

formas de prevenção desses crimes. É importante que a rede de saúde também 

esteja articulada, para que os casos sejam atendidos e encaminhados de forma 

correta, e que o caso ocorra em sigilo profissional, como forma de resguardar os 



 

outros direitos da criança.  

  Acredita-se que outra forma de prevenir, é se trabalhar o assunto com as 

próprias crianças e adolescentes nas escolas e CMEIS. O assunto deverá ser 

abordado de acordo com a respectiva idade e de forma que a criança absorva o 

assunto em seu entendimento, a qual saiba identificar quando uma violência 

possa estar sendo praticada e quem a recorrer nestas situações.  

  É necessário divulgar mais informações sobre como identificar as 

violência e como denunciar, porque nem toda a população tem conhecimento de 

onde recorrer nesses casos.  Por fim, é preciso que se invista nas políticas 

públicas de enfrentamento a violência, para que cada vez mais, para que as 

crianças se desenvolvam de uma forma segura, saudável, com seus direitos 

resguardados e garantidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação à notificação, Silva et al. (2009) e Saliba et al. (2007) 

referem-se a esta como um caminho que deve ser seguido na tentativa de 

eliminar a violência, pois só notificando será possível o seu dimensionamento 

epidemiológico e a criação de políticas públicas para enfrentar o problema. 

Compreender a violência intrafamiliar contra criança e adolescente, e 

analisar o papel do assistente social nesse contexto de atuação, implica em 

buscar compreender, de forma crítica e construtiva, que existe uma relação entre 

violência domestica e social e que as mesmas se entrelaçam. 

Evidenciou-se que o atendimento com uma equipe multidisciplinar, o agir 

de maneira intersetorial e promover programas, projetos e campanhas, é um 

dever dos profissionais que atendem vítimas de violência, que visem não só 

notificar e denunciar a ocorrência de tais violências, mas também prevenir a 

população por meio da reformulação e reconstrução de valores como o respeito.  

Concomitante a isso, a educação em saúde se faz necessária e 

fundamental como medida preventiva para os casos de violência. Além de que a 

exposição de violência às crianças acaba se relacionando com o 

desenvolvimento na fase de puberdade e adulta, impactando, na maioria das 

vezes, de forma negativa.  
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