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APRESENTAÇÃO 
 

 

 Minha trajetória na área da saúde pública iniciou-se quando, ao terminar a 

Faculdade de Psicologia (UniFMU, 2000), busquei o Aprimoramento Profissional em 

Psicologia em Unidade Básica de Saúde do Centro de Saúde Escola “Geraldo de Paula 

Souza”, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Durante dois 

anos fui bolsista FUNDAP (Fundação do Desenvolvimento Administrativo), com 

dedicação exclusiva de 40 horas semanais. 

 No Aprimoramento entrei em contato pela primeira vez com as questões 

teóricas e práticas que embasam o trabalho na área da saúde pública, não somente 

aquelas próprias da área da Psicologia, mas com o trabalho das diversas áreas que 

compõem a trama de sustentação dessa área de atuação, incluindo políticas públicas 

de saúde. 

 Como aluna realizava diversas atividades assistenciais no Centro de 

Saúde e uma delas era a participação no Programa de Atenção à Violência Sexual 

(PAVAS). O PAVAS é um Programa criado em 1996, que tem procurado realizar um 

trabalho de interrupção da violência sexual e proteção das crianças e adolescentes e 

suas famílias em situação de violência; estrutura-se em rede, sendo um organismo 

articulador e cooperador entre sujeitos e instituições.  

 Na condição de aluna fazia atendimentos das crianças, adolescentes e 

suas famílias, sob a supervisão das psicólogas responsáveis pelo PAVAS. Durante as 

supervisões, a necessidade de buscar outros profissionais e ter que recorrer a outras 

instituições, dava a tônica do que era necessário para lidar com os casos de violência, 

ou seja, a questão da rede sempre permeava nossas discussões e mostrava-se tão 

necessária quanto o conhecimento técnico próprio da Psicologia para realizar esses 

atendimentos. 

 Durante meu Aprimoramento na Faculdade de Saúde Pública, a 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), através do Setor de Psiquiatria Social, 

estabeleceu uma parceria com o PAVAS. 

 O Setor de Psiquiatria Social da UNIFESP foi criado em 1978, com o 

objetivo de estudar a relação entre condições de vida da população e o processo de 

adoecimento mental/psíquico. 
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 Buscando parceria entre a UNIFESP e comunidade, a Escola Paulista de 

Medicina (EPM), a partir de 1970, estreita relação com o município de Embu/SP, 

através do Programa de Integração Docente-Assistencial do Embu, e passa a 

desenvolver, na cidade, atividades de assistência e ensino e, mais posteriormente, 

atividades na área da pesquisa. 

 Essas atividades visam promoção de saúde das crianças de baixa renda 

na região e, para tanto, envolvem alunos da graduação e da pós-graduação da 

Universidade, além de diversos profissionais da UNIFESP-EPM das áreas de Pediatria, 

Psiquiatria Infantil, Neuropediatria, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Ortóptica. 

 Todo o trabalho desenvolvido pelo Programa está integrado à Secretaria 

Municipal de Saúde e à Direção Regional da Secretaria de Estado da Saúde. O 

trabalho também conta com o apoio e confiança da população local. 

 A parceria entre Universidade e comunidade permitiu a realização de um 

estudo populacional inédito sobre violência no município. Foi realizado em 2002-2003, 

com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 

o Estudo Brasileiro de Violência Doméstica Contra a Criança e o Adolescente (Brazil 

SAFE), que fez parte de uma pesquisa multicêntrica sobre violência doméstica (World 

Study of Abuse in Family Environments – World SAFE). No Brasil o estudo foi 

coordenado pela Dra. Isabel A. S. Bordin.  

 Esse estudo descritivo permitiu a realização de um trabalho de 

intervenção, através de nova parceria entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e o Instituto do Milênio, gerando o estudo 

“Enfrentamento da Violência Intrafamiliar Contra Crianças e Adolescentes em Três 

Municípios Brasileiros”, coordenado pela Dra. Isabel A. S. Bordin. Esse estudo fez 

parte do Projeto “Violência e Saúde Mental: O Impacto da Violência na Saúde Mental 

da População Brasileira” (MCT/CNPq – Instituto do Milênio 2005-2008 – Processo n° 

420122/2005-2), coordenado pelo Professor Dr. Jair de Jesus Mari, do Departamento 

de Psiquiatria da UNIFESP-EPM. 

 O município de Embu/SP apresentava no ano de 2000, a taxa de 

mortalidade por homicídio de 91,74 por 100 mil, enquanto que no município de São 

Paulo foi de 58,42, e no Estado de São Paulo foi de 42,03. Em 2002, o município 

registrou uma elevação desta mesma taxa para 100,79, conforme dados do Sistema 

Estadual de Análise de Dados/SEADE. 
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 Mantendo a tendência em acreditar na busca de parceiros para trabalhar 

com questões concernentes à violência, a Unifesp estabeleceu essa parceria com o 

PAVAS. 

 Em conjunto com o PAVAS e com a Secretaria de Saúde do município de 

Embu-SP, a Unifesp organizou, em 2004, um Fórum de debates sobre violência com o 

patrocínio do Ministério da Saúde. O Fórum contou com a presença de 300 pessoas, 

incluindo profissionais de diversas instituições e representantes de órgãos 

governamentais e da sociedade civil, mostrando a aderência e mobilização do 

município para pensar em um assunto já tão difícil em lidar. 

 Em vista dessa parceria e do meu interesse pessoal, participei da 

pesquisa realizada no município de Embu, tanto na fase da coleta de dados das 

instituições que foram pesquisadas, quanto da elaboração do banco de dados dessas 

instituições. 

 Algum tempo depois, assumi o cargo de psicóloga no Centro de Saúde 

Escola Barra Funda “Dr. Alexandre Vranjac”, da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo. Nessa função, além de desenvolver o trabalho na área da 

saúde pública em saúde mental, ví a necessidade de se trabalhar em rede, uma vez 

que os serviços não conseguem abarcar todas as necessidades que se exigem para o 

cuidado da população. Alguns anos depois, assumí o cargo de Chefe do Setor de 

Psicologia na Atenção Primária em Saúde da Santa Casa de São Paulo e, 

coordenando uma equipe de diversos psicólogos que atuam na Atenção Básica, a 

necessidade de organizar o trabalho em rede para lidar com questões de saúde mental 

em geral, incluindo violência, continua premente. 

 Essa pesquisa surge como fruto dessa trajetória pessoal, pautada na 

minha formação e atuação na área da saúde pública. Incentivada pelos professores e 

coordenadores das instituições envolvidas, entendi também a necessidade de 

desenvolver pesquisas na área.  

 A proposta é apresentar aqui um retrato de como o município de 

Embu/SP enfrentou a questão tão delicada da violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes em seu território. 
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RESUMO 
 
Introdução: O mapeamento de instituições da rede pública para verificar os recursos 

disponíveis em municípios brasileiros, para lidar com casos de violência intrafamiliar 

contra crianças/adolescentes, é extremamente necessário para nortear ações em 

políticas públicas. 

Objetivos: Mapear todas as instituições do município de Embu/SP que trabalham com 

crianças/adolescentes, a fim de verificar como atuam frente à violência intrafamiliar 

contra crianças/adolescentes. 

Métodos: No período de junho/2006 a maio/2007, profissionais treinados entrevistaram 

coordenadores de todas as instituições da rede pública do município de Embu/SP que 

trabalhavam com crianças/adolescentes. Um questionário estruturado, desenvolvido 

pela equipe de pesquisa, abordou os seguintes tópicos: identificação de casos entre a 

clientela institucional nos últimos 12 meses, inoperância institucional (não atendem e 

nem encaminham os casos identificados), existência ou não de profissional preferencial 

para atendimento dos casos (verificando sua profissão), receptividade institucional para 

receber sensibilização ou capacitação e oferta de capacitação aos funcionários nos 

últimos cinco anos. 

Resultados: Em 2006/2007, o município contava com 142 instituições trabalhando 

com crianças/adolescentes, estando estas distribuídas nos seguintes setores: Saúde 

(13,4%), Educação (64,1%), Justiça (0,7%), Social e Cidadania (17,6%), Segurança 

(3,5%) e Conselhos de Direito (0,7%). A Saúde apresentou um alto índice de 

identificação de casos nos últimos 12 meses (89,5%), enquanto a Educação 

apresentou o menor índice de identificação (45,0%). Cerca de ¼ do total de instituições 

não tiveram nenhuma conduta diante dos casos identificados, ou seja, nem atenderam 

e nem realizaram qualquer encaminhamento. As maiores taxas de existência de 

profissional preferencial foram verificadas nos Setores Saúde (47,3%) e 

Social/Cidadania (44,0%). A taxa de receptividade para sensibilização/capacitação 

entre as instituições que não dispunham de profissional preferencial foi extremamente 

alta (≥90,0%) em todos os setores. Considerando todos os setores, os profissionais 

que apareceram em destaque como preferenciais para lidar com questões relacionadas 

à violência intrafamiliar contra crianças/adolescentes foram o psicólogo e o assistente 

social. Metade de todas as instituições recebeu capacitação nos últimos cinco anos, 

com destaque para o Setor Saúde (68,4%). As instituições cujas equipes receberam 

capacitação/sensibilização tiveram o dobro da probabilidade de ter um profissional 

preferencial para lidar com casos de violência, na comparação com as instituições que 

não capacitaram seus profissionais (OR=2,2; IC 95%: 1,1-4,5; p=0,028). 

Conclusão: O reconhecimento das vítimas de violência intrafamiliar entre as crianças e 
adolescentes atendidos nas diversas instituições ainda precisa alcançar níveis mais 
elevados. Ainda é alta a taxa de inoperância das instituições, na medida em que muitos 
casos não recebem o devido atendimento ou encaminhamento. A taxa de receptividade 
das instituições para capacitação é alta entre aquelas que não dispõem de profissional 
preferencial. A capacitação favorece a existência de profissional preferencial 
responsável pelo atendimento dos casos.  
 



 

 

 

1. INTRODUCÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou 

objeto. Invade a autonomia, integridade física ou psicológica e mesmo a vida de outro. 

É o uso excessivo de força, além do necessário ou esperado. O termo deriva do latim 

violentia (que por sua vez o amplo, é qualquer comportamento ou conjunto de deriva de 

vis, força, vigor); aplicação de força, vigor, contra qualquer coisa ou ente (Blogger 

Templates, 2009).  

De acordo com Cunha (1986), “Violência é qualidade de violento. Do latim 

violentia. Violentação: violentiar (vb) exerce violência sobre, forçar, coagir. Do francês 

violenter. Violento (adj) Impetuoso. Do latim violentus”. 

Em 1996, durante a Assembleia Mundial de Saúde (WHA, 1996), da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), foi declarado que a violência é um problema 

crescente e de saúde pública ao redor de todo o mundo. Em 2002, Krug et al (2002), 

no Relatório Mundial sobre a Violência e a Saúde,  define que “Violência é o uso 

intencional da força ou poder físico, em forma de ameaça ou efetivamente, contra si 

mesmo, outra pessoa ou um grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes 

probabilidades de ocasionar lesões, morte, dano psíquico, alterações do 

desenvolvimento ou privações”. Esse relatório detalha diversas formas de violência e 

discute ações a serem providenciadas nos diversos âmbitos atingidos pela violência. 

Nesse relatório, o capítulo 3, intitulado “Abuso infantil e negligência por parte dos pais e 

outros cuidadores”, define 4 tipos de maltratos por cuidadores, sendo estes o abuso 

físico, abuso sexual, abuso emocional e a negligência.  

 

1.1 Vulnerabilidade 
 

Nesse mesmo relatório, a OMS aponta diversos fatores que aumentam a 

vulnerabilidade na violência contra crianças e adolescentes. São listados como fatores 

de vulnerabilidade a idade, gênero, idade associada ao gênero, tipo de estrutura 

familiar e recursos familiares, o tamanho da família (quantidade de filhos), 

características de personalidade e comportamental dos pais, história prévia de abuso 

sofrido pelos pais, violência por parceiro íntimo e pobreza. A vulnerabilidade a que 

crianças e adolescentes estão expostos nos dias atuais tem relação com os aspectos 
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históricos e também são importantes para o entendimento da situação a que estão 

submetidos.  Minayo (2001) aponta alguns aspectos importantes na história de como 

crianças e adolescentes foram vistos e tratados, como a negação de direitos para 

crianças e adolescentes, o aceite do infanticídio nas sociedades antigas e o uso da 

violência como processo educativo. Todos esses aspectos de vulnerabilidade são 

apontados como facilitadores de violência, configurando fatores importantes nessa 

relação de dominação e poder dos adultos sobre as crianças e adolescentes. Essa 

relação de poder e dominação seriam, na verdade, o modelo social reproduzido no 

ambiente familiar, ocasionando a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

(Minayo, 2006). 

 

1.2 Violência intrafamiliar 

 

Na área da saúde, segundo o Caderno de Atenção Básica do Ministério da 

Saúde (Brasil. Ministério da Saúde, 2002), a violência intrafamiliar é definida como toda 

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

liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família, incluindo 

pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem laços de 

consanguinidade e em relação de poder a outra.  

No Brasil, com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), em 

1990, a criança passa a ser sujeito de direitos assim como o adulto e o Artigo 5° do 

ECA determina que “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 

de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” 

(Brasil, 1990). Vale ressaltar que o Artigo 4° do ECA envolve diversos setores da 

sociedade, além da responsabilidade do Poder Público, visando a “assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 

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

comunitária”. 

Segundo Minayo (2006), levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) apontam que cerca de 20% das crianças e adolescentes sofrem 

violência física e 80% dessas agressões são cometidas pelos próprios pais, no entanto, 

o Brasil não possui dados estatísticos sistemáticos que revelem adequadamente o 

fenômeno e a dimensão da violência doméstica contra crianças e adolescentes.  
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Estudo multicêntrico, envolvendo 19 comunidades de seis países, observou 

que métodos severos eram utilizados frequentemente pelos pais em todas as 

comunidades (Runyan et al, 2010). A participante brasileira dessa pesquisa foi 

determinada comunidade de Embu/SP, onde foi encontrada uma associação entre 

punição física grave e comportamento agressivo e violação de regras nas crianças e 

adolescentes, independente da presença de fatores de estresse familiares, como 

ausência do pai ou ansiedade e depressão materna (Bordin et al, 2009). 

Estudo epidemiológico descritivo foi realizado em Londrina/PR (Martins, Jorge, 

2009), a partir das notificações de três Conselhos Tutelares (CT), de um Programa 

Sentinela da Prefeitura Municipal e em de um Projeto de extensão de uma 

Universidade, revelando que houve predomínio de violência na residência da vítima, 

com predomínio também da violência física; observou-se que houve agressão por 

quatro vezes ou mais antes da notificação para um dos órgãos e a violência reincidente 

foi cometida por membros da mesma família. Novamente a família aparece como o 

locus privilegiado da violência que acomete crianças e adolescentes. 

Pesquisa realizada com estudantes de escolas públicas e privadas de São 

Gonçalo/RJ constatou que 11,8% testemunharam ou vivenciaram violência sexual na 

família e 48% relataram sofrer violência psicológica de pessoas significativas (Assis et 

al, 2004). Também foi realizada uma pesquisa com estudantes das primeiras três 

séries do ensino fundamental em escolas públicas e privadas de Taubaté/SP, que 

mostrou que pais que batiam em seus filhos com cinto, em comparação com aqueles 

que não utilizavam esse método educativo, eram aqueles mais propensos a 

desvalorizá-los (15,0% vs 6,3%) e a não reconhecerem suas qualidades e capacidades 

(Vitolo et al, 2005).  

A exposição aos maus-tratos na infância e/ou na adolescência produz 

consequências tanto em curto prazo como em longo prazo, e podem aparecer muitos 

anos depois que a vítima foi exposta ao evento violento. A literatura descreve que as 

principais consequências em curto prazo são físicas, como fraturas, hemorragias, 

mudança no padrão de sono, redução do apetite, aumento da irritabilidade, entre 

outras. Como consequências em longo prazo são descritos o desenvolvimento de 

transtornos por abuso de substâncias, risco de queixas físicas crônicas; e na área da 

saúde mental relacionam-se os maus tratos com a propensão maior das vítimas de 

violência tornarem-se abusadores no futuro, além da propensão a desenvolverem 

depressão, transtornos de ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático, entre 
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outros (Reichenheim, 1999; Ferrari, 2002; Day et al, 2003; Buckingham, Daniolos, 

2013). 

A violência intrafamiliar prejudica o espaço de desenvolvimento dessas 

crianças e adolescentes, considerando-se que, justamente este espaço, que deveria 

ser caracterizado por relações afetivas saudáveis e o mais seguro na sociedade, torna-

se potencialmente de risco (OPAS, 2003). 

 

1.3 Combate à violência contra crianças e adolescentes 

 

Diante desse panorama, quais os caminhos que podemos percorrer para lidar 

com essa situação? 

Em artigo referente ao relatório Mundial sobre a Violência e a Saúde da OMS, 

Krug et al (2002) apontam diversos fatores que auxiliariam no combate à violência 

contra crianças e adolescentes. Refere que a intervenção precoce na infância reduz os 

maus tratos infantis e é uma das intervenções mais eficazes em longo prazo; aponta 

que a prevenção primária é uma das questões mais importantes a serem asseguradas, 

além da garantia da eficácia e viabilidade dos serviços para as vítimas de violência; e 

coloca como ponto fundamental, que os esforços de prevenção da violência precisam 

ser integrados nas políticas sociais e educacionais, ou seja, refere à importância da 

integração dos esforços por diferentes setores. A maioria dos programas voltados à 

violência foca as vitimas ou os vitimizadores e poucos dão ênfase na prevenção 

primária – sendo este um dos objetivos mais importantes no combate à violência contra 

crianças e adolescentes (Krug et al, 2002). 

 

1.4 Políticas Públicas no Brasil 

 

Atuar no combate à violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

requer a atuação e o envolvimento de diversos profissionais nos mais variados setores 

do governo e da sociedade civil (Brasil, 2001). Diversos setores fazem parte da rede 

que abarca o fenômeno da violência, seja diretamente com a população que sofre 

violência, prestando assistência às vitimas, ou indiretamente, contribuindo com 

campanhas e debates promovidos nas escolas ou outros espaços de convivência. 

A partir dessa visão, há uma confluência de tipos de instituições e categorias 

profissionais que necessitam dialogar na tentativa de compreender e combater o 
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fenômeno da violência intrafamiliar. No Brasil diversos setores têm buscado esforços 

nesse sentido. 

Em 2001 o Ministério da Saúde lança a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências como um instrumento orientador para a 

atuação da área da saúde e enfatiza como um de seus propósitos a promoção da 

saúde perpassando por todos os planos, programas, projetos e atividades para a 

redução da violência e dos acidentes. A política prioriza as medidas de prevenção 

primária e promoção da saúde, pois entende que a violência é um agravo passível de 

prevenção (Brasil, 2001). 

No ano seguinte, o Ministério da Saúde, lança também nos Cadernos de 

Atenção Básica um volume voltado para o tema da Violência Intrafamiliar. Nesta série 

aborda a violência intrafamiliar por gênero, ciclos de vida e violência contra pessoas 

portadoras de deficiências. Ponto importante neste documento é a intenção do 

Ministério da Saúde em estimular as relações entre diversos setores através de 

equipamentos das áreas da saúde, segurança, justiça, educação, defesa dos direitos 

humanos e movimentos sociais, ficando clara a necessidade de interação entre os 

diversos setores que atuam direta ou indiretamente na questão da violência 

intrafamiliar. Ressalta também que os profissionais que atuam na atenção básica de 

saúde e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem agentes privilegiados 

para isso (Brasil. Ministério da Saúde, 2002). 

No mesmo ano o Ministério da Justiça apresenta o Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil (Brasil. Ministério da Justiça, 2002) 

também com o objetivo de estabelecer um conjunto de ações articuladas que permita a 

intervenção técnico- política e financeira no enfrentamento da violência sexual contra 

crianças e adolescentes. 

O Ministério da Educação também colabora com uma publicação intitulada 

“Escola que Protege: enfrentando a violência contra crianças e adolescentes” (Faleiros, 

Faleiros, 2008), onde objetiva compartilhar informações com os profissionais da área 

da educação, entendendo que a escola é um espaço privilegiado para tratar de 

questões relacionadas à violência contra crianças e adolescentes. 

Mais recentemente, em 2010, uma parceria entre a Organização Pan-

Americana da Saúde, OMS e a Universidade Federal de Minas Gerais lança o Manual 

de Avaliação de Programas de Prevenção à Violência (Silveira, Peixoto, 2010). Esse 

manual é direcionado aos gestores de modo geral, incluindo lideranças comunitárias 
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que têm interesse e/ou já trabalham com programas de prevenção de violência. Esse 

documento orienta para o monitoramento e avaliação de projetos e programas sob-

responsabilidade desses gestores, oferecendo informações e conceitos para aumentar 

o conhecimento em programas de prevenção à violência e orientam para o 

mapeamento das instituições públicas e outros tipos de organizações que trabalham no 

combate à violência. As autoras chamam a atenção para a inexistência de cadastros 

dos programas e projetos na área, impedindo tanto o conhecimento desse tipo de 

iniciativa no país como a dificuldade em medir a eficácia dessas práticas, justamente 

por falta de avaliação, ou ainda quando essa avaliação ocorre, a falta de divulgação 

desses dados. 

Também direcionado aos gestores, o Ministério da Saúde lança em 2010, o 

documento “Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, 

Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência – Orientação para gestores e 

profissionais de saúde” (Brasil, 2010).  A linha de cuidado é uma estratégia para a 

integralidade de ações, com a intenção de organizar os fluxos da rede em todos os 

níveis da atenção à saúde; definir funções e responsabilidade dos Setores e diversos 

serviços implicados na questão da violência; promover a capacitação dos profissionais 

e desenvolver ações de educação permanente.  

No mesmo ano, é publicado pelo Ministério da Educação junto com 

pesquisadores do Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge 

Careli da Fundação Oswaldo Cruz (Claves/Fiocruz), um documento com o objetivo de 

colaborar na construção de conhecimentos das diversas formas de enfrentamento de 

violações de direitos de crianças e adolescentes, praticadas no ambiente da escola ou 

nele identificadas. O documento intitulado “Impactos da Violência na Escola – Um 

diálogo com professores” (Assis, SG, 2010) aponta a importância da escola na 

contribuição para a promoção de direitos e prevenção no enfrentamento da violência 

familiar, pois a escola teria o importante papel de identificação do problema e, portanto, 

na sua prevenção, porém, seriam necessárias capacitações das equipes escolares 

para auxiliarem nessa prevenção.  

Segundo MacMillan et al (2007), além da falta de informações sobre a eficácia 

dos programas voltados para crianças e adolescentes maltratados, a dificuldade em 

criar políticas públicas adequadas está associada, entre outras questões, com a falta 

de pesquisas na área com base científica, incluindo a falta de padronização dos 
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conceitos-chaves no tocante às definições como, por exemplo, dos subtipos de 

violência (física, sexual, abuso emocional e negligência). 

Jonson-Reid e Drake (2008), da Universidade de Washington, indicam que um 

banco de dados longitudinal e multi-setorial é uma ferramenta indispensável para se 

desenvolver políticas baseadas em evidencias para o trabalho com crianças 

maltratadas e suas famílias. Um banco de dados como esse permite confrontar os 

dados arquivados, integrar múltiplos setores, reunindo informações de múltiplos órgãos 

que trabalhem com crianças e adolescentes, gerando políticas mais claras no combate 

à violência. O Brasil não dispõe, até o momento, de uma base de dados que reúna as 

informações sobre as vítimas de violência e nem sobre as instituições que trabalham 

com esse público.  
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2. OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo geral 
 

Mapear as instituições públicas do município de Embu/SP, que trabalham com 

crianças e adolescentes, incluindo os setores da Saúde, Educação, Justiça, Cidadania, 

Segurança e Conselhos de Direitos. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 
1. Verificar se as instituições identificaram casos de violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes em sua clientela nos últimos 12 meses. 

2. Verificar se essas instituições prestavam atendimento às crianças e 

adolescentes vítimas de violência intrafamiliar e/ou os encaminhavam para 

outros locais/equipamentos. 

3. Verificar se nas instituições havia algum profissional preferencial para lidar 

com os casos de violência intrafamiliar. 

4. Verificar se as instituições que não contam com profissional preferencial 

indicariam alguém da instituição para receber sensibilização ou capacitação.  

5. Verificar os cargos/funções desses profissionais preferenciais. 

6. Verificar se nos últimos cinco anos houve capacitação dos profissionais 

dessas instituições para lidarem com casos de violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes. 

7. Verificar se o fato da instituição ter oferecido capacitação a seus funcionários 

nos últimos cinco anos está associado à existência de profissional 

preferencial na instituição para lidar com os casos de violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes.  
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3. MÉTODOS 
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3. MÉTODOS 
 

 

Esta pesquisa utilizou o banco de dados do estudo “Enfrentamento da 

Violência Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes em Três Municípios Brasileiros”, 

realizado pelo Setor de Psiquiatria Social do Departamento de Psiquiatria da UNIFESP, 

sob a coordenação de Isabel A. S. Bordin. O referido estudo fez parte do Projeto 

“Saúde Mental e Violência”, coordenado pelo Prof. Dr. Jair de Jesus Mari e financiado 

pelo Programa Institutos do Milênio (2005-2008), do Ministério da Ciência e Tecnologia 

e CNPq, Processo 420122/2005-2. 

 

3. 1 Desenho do estudo 
 

Foi realizado um levantamento/mapeamento de todas as instituições públicas 

que atendem crianças e adolescentes no município de Embu/SP. A pesquisa 

apresenta-se no modelo de estudo de corte transversal, utilizando como método de 

coleta de dados uma entrevista padronizada com o informante chave de cada 

instituição.  

 
3. 2 Levantamento das instituições 

 

No processo de levantamento das instituições, foram consideradas elegíveis 

todas as instituições públicas do município de Embu/SP, que trabalhavam com 

crianças, adolescentes e/ou suas famílias no início de junho de 2006. Tivemos um total 

de 142 instituições pesquisadas. Chegamos a esse número, a partir das listas oficiais 

fornecidas pelas diversas Secretarias do município. Com isto, chegamos a um total de 

100% de participação das instituições, abarcando assim os Setores da Saúde, 

Educação, Justiça, Social e Cidadania, Segurança e Conselhos de Direito. Não houve 

recusa de nenhuma instituição em participar da pesquisa (Tabela 1).  
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Tabela 1. Instituições públicas do município de Embu/SP que trabalhavam com crianças 
e adolescentes e/ou suas famílias no início de junho de 2006 

 
Área do cuidado e tipo de equipamento nº de instituições  

N 

 
SAÚDE 

 

     Unidade Básica de Saúde 8  
     Centro de Atenção à Saúde da 
     Família 

4  

     Hospital 3  
     Centro de Atenção Psicossocial  
     Álcool e Drogas 

1  

     Centro de Atenção à Saúde do  
     Trabalhador 

1  

     Centro de Convivência 1  
     Casa da Juventude 1  
     Total 19  
 
EDUCAÇÃO  

 

     Escolas Municipais 39  
     Escolas Estaduais 40  
     Núcleo de Educação Infantil 3  
     Sala de Apoio à Inclusão do  
     Deficiente na Escola  

1  

     Outros equipamentos 8  
     Total 91  
 
JUSTIÇA 

 

      Fórum 1  
 
SOCIAL E CIDADANIA 

 

     Centros de Referência  9  
     Projovem Municipal e Federal 2  
     Fundos Sociais de Solidariedade 2  
     Outros equipamentos 12  
     Total 25  
 
SEGURANÇA 

 

     Delegacia da mulher 1  
     Guarda Civil Municipal 1  
     Juventude Cívica de Embu 1  
     Distrito/Delegacia 2  
     Total 5  
 
CONSELHOS DE DIREITO 

 

     Conselho Tutelar 
 

1  

TOTAL 142 

 
3.3 Instrumentos 

 

Os pesquisadores da UNIFESP elaboraram um instrumento padronizado 

intitulado “Questionário Institucional”, que contém tópicos referentes ao (1) 

funcionamento e estrutura da instituição; (2) às atividades desenvolvidas junto a 

crianças, adolescentes e suas famílias; (3) à identificação de casos de violência 
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intrafamiliar contra crianças e adolescentes nos últimos 12 meses, e como os 

profissionais costumavam lidar com estes casos; (4) à exposição dos profissionais da 

instituição a sensibilizações/capacitações para lidar com situações de violência; e (5) à 

busca de contato com outras instituições para trocar experiências e/ou discutir 

encaminhamentos de crianças e adolescentes em situações de violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes.  

 
3.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

No início de 2006, a equipe de pesquisadores da Unifesp se reuniu para 

planejar o mapeamento das instituições do município de Embu/SP. 

Nesse processo, 15 profissionais da área da saúde com nível superior foram 

treinados por esses pesquisadores para aplicar o “Questionário Institucional” em um 

representante de cada instituição participante do estudo. 

O treinamento teve duração de oito horas e abarcou a discussão dos seguintes 

temas: (1) conceitos de violência e rede; (2) conduta ética do entrevistador; e (3) 

procedimentos para o desenvolvimento das atividades no campo. 

As entrevistas foram realizadas no período de junho/2006 a maio/2007, sempre 

com um representante escolhido pela própria instituição, sendo que o profissional eleito 

deveria ter, como condição principal, o conhecimento profundo do funcionamento da 

instituição. As entrevistas eram realizadas individualmente e na própria instituição. 

 
3.5 Variáveis incluídas no estudo: definições e medidas 
 
Quadro 1. Variáveis de interesse para o estudo e itens do questionário coorespondente, 

segundo área do cuidado, abarcando os setores da Saúde, Educação, Justiça, 
Social/Cidadania, Segurança e Conselho de Direitos 

Variáveis Ítem do questionário Tipo de resposta 

Identificação de casos de 
violência intrafamiliar contra 
crianças e adolescentes nos 
últimos 12 meses 

Nos últimos 12 meses houve casos 
de violência intrafamiliar, física e/ou 
sexual, contra crianças e 
adolescentes na sua instituição? 

- Sim 
- Não 

Encaminhamentos de casos de 
violência intrafamiliar contra 
crianças e adolescentes nos 
últimos 12 meses 

Nos últimos 12 meses sua instituição 
realizou encaminhamentos de casos 
de violência intrafamiliar? 

- Sim 
- Não 

Atendimento/acompanhamento 
dos casos de violência 
intrafamiliar contra crianças e 
adolescentes identificados nos 
últimos 12 meses 

A sua instituição costuma fazer o 
seguimento dos casos de violência 
intrafamiliar? 

- Sim 
- Não 
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3.6 Análise dos dados 

 

Foi realizada uma análise descritiva dos dados com o auxílio do programa 

SPSS ® for Windows, levando em conta os tipos de equipamentos existentes em cada 

um dos setores pesquisados (Saúde, Educação, Justiça, Social e Cidadania, 

Segurança e Conselhos de Direito). 

 

3.7 Questões éticas 
 

Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (anexo 1). Essa pesquisa utilizou o banco de dados do estudo 

“Enfrentamento da Violência Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes em Três 

Municípios Brasileiros”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Unifesp (CEP: 

Variáveis Ítem do questionário Tipo de resposta 

Existência de profissional 
preferencial para lidar com os 
casos de violência intrafamiliar 
contra crianças e adolescentes  

Há algum profissional na sua 
instituição que preferencialmente lida 
com os casos de violência 
intrafamiliar contra crianças e 
adolescentes? 

- Sim 
- Não 

Cargo ou função dos 
profissionais preferenciais por 
setor, segundo área do cuidado 
 
 

Se sim, qual o cargo/função dessas 
pessoas? São possíveis múltiplas 
respostas. 

Saúde: psicólogo, assistente 
social, médico, 
enfermeiro/auxiliar e 
coordenador. 
Educação: psicólogo, 
assistente social, professor, 
inspetor de alunos e 
coordenação/direção. 
Social e Cidadania: 
psicólogo, assistente social, 
médico, advogado, educador 
e coordenação. 
Segurança: 
investigador/escrivão. 
Conselhos de Direito: não se 
aplica (NA). 

Indicação de profissional para 
sensibilização ou capacitação 
quando não existia um 
profissional preferencial 

Indicaria alguém da sua instituição 
para receber 
sensibilização/capacitação em 
violência intrafamiliar contra crianças 
e adolescentes 

- Sim 
- Não 

Instituição conta ou não com 
profissionais 
capacitados/sensibilizados em 
de violência intrafamiliar contra 
crianças e adolescentes nos 
últimos 5 anos 

Nos últimos 5 anos, os profissionais 
que atuam na sua instituição 
receberam algum tipo de 
sensibilização/capacitação a respeito 
de situações de violência intrafamiliar 
contra crianças e adolescentes? 

- Sim 
- Não 
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1062/07) (anexo 2). A pesquisa aqui apresentada foi aprovada pelo CEP da Unifesp, 

com o número do parecer 97. 758 (anexo 3). 
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4. RESULTADOS
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4. RESULTADOS 
 

 

Nessa pesquisa, foram mapeadas 142 instituições públicas do município de 

Embu/SP, sendo que 13,4% dessas instituições são referentes ao Setor Saúde; 64,1% 

ao Setor Educação; 0,7% ao Setor Justiça; 17,6% ao Setor Social e Cidadania; 3,5% 

ao Setor Segurança e 0,7% ao Setor de Conselhos de Direitos (Tabela 2). 

 

 
Tabela 2. Instituições públicas do município de Embu/SP*, segundo área do cuidado 

 

 

Área do cuidado 

 

Total de equipamentos 

(N=142) 

N (%) 

SAÚDE 19 (13,4) 

EDUCAÇÃO 91 (64,1) 

JUSTIÇA 1 (0,7) 

SOCIAL E CIDADANIA 25 (17,6) 

SEGURANÇA 5 (3,5) 

CONSELHOS DE DIREITO 1 (0,7) 

* Foram mapeadas todas as instituições públicas do município de Embu-SP, que tinham 
como público-alvo crianças e adolescentes. 

 
 

 
Das 142 instituições mapeadas, 82 delas (57,8%) identificaram casos de 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes e 60 (42,2%) não fizeram 

nenhuma identificação na clientela atendida nos meses citados (Figura 1). 

Entre as instituições que identificaram casos (N=82), 49 delas (59,8%) 

prestaram algum tipo de atendimento a essa população; dessas 49 instituições, 40 

também encaminharam e nove (18,4%) não se utilizaram de outros recursos da rede 

para lidarem com os casos.  
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Figura 1. Funcionamento das instituições públicas do município de Embu/SP*, frente às 
situações de violência intrafamiliar, física e/ou sexual contra crianças e 
adolescentes nos últimos 12 meses, tendo em vista a identificação, 
atendimento/acompanhamento e encaminhamento dos casos (2006-2007). 

 

 
 

* Foram mapeadas todas as instituições públicas do município de Embu/SP, 
que tinham como público-alvo crianças e adolescentes 

 

 

Houve ainda instituições que identificaram, mas não prestaram nenhum tipo de 

atendimento (N=33), porém 13 (39,4%) encaminharam para outras instituições e 20 

instituições (60,6%) não prestaram nenhum tipo de atendimento, nem fizeram qualquer tipo 

de encaminhamento nos últimos 12 meses. 

No total das instituições mapeadas, 19 são equipamentos do Setor Saúde 

(Tabela 3). Referente a esse Setor, a pesquisa aponta que 17 equipamentos (89,5%) 

identificaram violência intrafamiliar na clientela atendida; 13 dessas instituições (42,1%) 

tomaram alguma conduta diante dos casos identificados, seja atendendo, 

encaminhando ou ambas as ações. Quatro equipamentos referiram identificar esses 

casos (21,0%), mas não prestaram nenhum tipo de atendimento e nem encaminharam 

para outro local. Apenas dois equipamentos do Setor Saúde (10,6%) não identificaram 

casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes nos meses pesquisados. 

Quando analisados os dados da Tabela 3, referentes aos equipamentos do Setor 

Saúde, vemos que 100% das Unidades Básicas de Saúde (UBS) (N=8) identificaram 

esses casos e cinco destas unidades (62,5%), além de prestarem atendimento, 

também fizeram uso de outras instituições/equipamentos; houve uma UBS (12,5%) que 

não prestou atendimento, porém encaminhou os casos para outra instituição.    
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Tabela 3. Funcionamento das instituições do município de Embu/SP*, frente às situações 
de violência intrafamiliar, física e/ou sexual, contra crianças e adolescentes 
nos últimos 12 meses, segundo área do cuidado e tipo de equipamento: 
identificação, encaminhamento, atendimento/acompanhamento (2006-2007) 

 
 
 
Área do cuidado e tipo de 
equipamento 

Identifica  Não 
identifica 

Total 

Atende  Não atende  

Encaminha Não 
encaminha 

 Encaminha Não 
encaminha 

   

N (%) N (%)  N (%) N (%)  N (%) N (%) 
 

SAÚDE 
        

Unidade Básica de Saúde  5 (62,5) 0 (0,0)  1 (12,5) 2 (25,0)  0 (0,0) 8 (100,0) 
Centro de Atenção à Saúde da Família  2 (50,0) 1 (25,0)  0 (0,0) 1 (25,0)  0 (0,0) 4 (100,0) 
Hospital 0 (0,0) 0 (0,0)  2 (66,7) 0 (0,0)  1 (33,3) 3 (100,0) 
CAPS Álcool e Drogas 0 (0,0) 0 (0,0)  1 (100,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 
Centro de Atenção à Saúde do  
Trabalhador 

0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  1 (100,0) 1 (100,0) 

Centro de Convivência 1 (100,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 
Casa da Juventude 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 
Total 8 (42,1) 1 (5,3)  4 (21,05) 4 (21,05)  2 (10,5) 19 (100,0) 

 

EDUCAÇÃO  
        

Escolas Municipais 11 (28,2) 3 (7,7)  3 (7,7) 6 (15,3)  16 (41,1) 39 (100,0) 
Escolas Estaduais 7 (17,5) 3 (7,5)  1 (2,5) 5 (12,5)  24 (60,0) 40 (100,0) 
Núcleo de Educação Infantil 0 (0,0) 0 (0,0)  1 (33,3) 0 (0,0)  2 (66,6) 3 (100,0) 
Sala de Apoio à Inclusão do  
Deficiente na Escola  

1 (11,1) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 

Outros equipamentos
a
 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  8 (100,0) 8 (100,0) 

Total 19 (21,0) 6 (6,5)  5 (5,4) 11 (12,1)  50 (55,0) 91 (100,0) 
 

JUSTIÇA 
        

Fórum 1 (100,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 
 

SOCIAL E CIDADANIA 
        

Centros de Referência  5 (55,6)
b
 1 (11,1)

c
  0 (0,0) 0 (0,0)  3 (33,3)

d
 9 (100,0) 

Projovem Municipal e Federal 2 (100,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 2 (100,0) 
Fundos Sociais de Solidariedade

e
 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  2 (100,0) 2 (100,0) 

Outros equipamentos 4 (33,3)
f
 1(8,3)

g
   5 (41,6)

 h
  2 (16,6)

i
 12 (100,0) 

Total 11 (44,0) 2 (8,0)  0 (0,0) 5 (20,0)  7 (28,0) 25 (100,0) 
 

SEGURANÇA 
        

Delegacia da mulher 0 (0,0) 0 (0,0)  1 (100,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 
Guarda Civil Municipal 0 (0,0) 0 (0,0)  1 (100,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 
Juventude Cívica de Embu 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  1 (100,0) 1 (100,0) 
Distrito/Delegacia 0 (0,0) 0 (0,0)  2 (100,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 2 (100,0) 
Total 0 (0,0) 0 (0,0)  4 (80,0) 0 (0,0)  1 (20,0) 5 (100,0) 

 

CONSELHOS DE DIREITO 
        

Conselho Tutelar 
 

1 (100,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 

* Todas essas instituições têm como público-alvo crianças e adolescentes; 
a 

Banda Municipal de Embu das Artes, Biblioteca Moacyr Faria de Jordão, Centro Cultural Artístico do Embu, Centro de Esportes 
Hermínio Espósito, Centro Educacional Armando Vidigal, Creche Jd. Magali, Coral Municipal Infanto-Juvenil, Memorial Sakai; 

b
 

Assistência Social (N=2), Assistência Social e Cidadania (N=1), Mulher (N=1), Juventude (N=1); 
c
 Criança e Adolescente (N=1); 

d
 

Assistência Social (N=2), Assistência Social e Cidadania (N=1); 
e 

Artes, Órteses e Próteses; 
f  

Coopjovem, Banco de alimentos, Partido 
Social Cristão Jovem, Projeto Jovem Aprendiz; 

g 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

h 
Comunidade Kolping de Embu, Casa 

do menor Alegria e Esperança, Casa de Apoio-Abrigo, Centro Educacional à Criança e ao Adolescente, Brinquedoteca Jd. Santa 
Tereza; 

i 
Casa do Caminho, Padaria Artesanal. 
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Duas UBS’s, apesar de identificarem casos (25,0%), não prestaram nenhum tipo 

de atendimento e também não fizeram nenhum tipo de encaminhamento. 

Referente ao Centro de Atenção à Saúde da Família houve identificação de 

casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes em 100% desses 

equipamentos (N=4); sendo que 50% desses (N=2) prestaram atendimento e 

encaminharam para outras instituições, enquanto um (25,0%) prestou atendimento, 

mas não se utilizou de nenhum tipo de encaminhamento, e um (25,0%), apesar de 

identificar, não prestou atendimento e nem realizou encaminhamento. 

De todos os Hospitais pesquisados (N=3), dois (66,7%) detectaram casos de 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, não prestando atendimento, 

porém realizando encaminhamentos para outros locais; um hospital referiu não ter 

identificado nenhum caso nos meses pesquisados (33,3%). 

O único Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad) referiu que 

identificou casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, não 

prestando atendimento em sua unidade, porém encaminhando para outro local. 

O Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador também foi pesquisado e 

informou que não houve identificação de nenhum caso nos meses pesquisados. 

O Centro de Convivência (N=1) referiu que identificou casos, prestou 

atendimento e realizou encaminhamento. 

A Casa da Juventude (N=1) identificou, porém não realizou atendimento e 

nenhum encaminhamento também. 

Nesse sentido, a pesquisa aponta que não houve qualquer tipo de ação em 

casos identificados de violência em quatro equipamentos (21,0%) do Setor Saúde, 

sendo dois casos em UBS’s, um no Centro de Atenção à Saúde da Família, e um na 

Casa da Juventude. 

Com relação a não identificação de casos nos meses pesquisados, a Saúde 

aponta para dois equipamentos, sendo um deles um Hospital e o outro o Centro de 

Atenção à Saúde do Trabalhador. 

No Setor da Educação, foram mapeadas 91 instituições do município de 

Embu/SP: 41 dessas instituições (45,0%) identificaram casos de violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes nos 12 meses citados. Dessas instituições que 

identificaram violência (N=41), 30 delas realizaram alguma ação (73,2%) como prestar 

atendimento (N=6), só encaminhar (N=5), ou atender e encaminhar (N=19). 
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Do total de instituições (N=91), 11 (12,1%) identificaram e não realizaram 

qualquer tipo de ação. 

Um número significativo no Setor da Educação (N=50), ou seja, 55,0% não 

identificaram casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Dentre os 

equipamentos pesquisados nesse Setor, 39 (42,9%) são escolas municipais de 

Embu/SP e, destas, 16 (41,1%) não identificaram casos, e das 23 escolas municipais 

que identificaram casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, 17 

realizaram algum tipo de ação (73,9%) como só prestando atendimento (N=3), ou 

somente encaminhando para outro local (N=3), ou ambas as ações (N=11). Das 23 

escolas municipais que identificaram casos em sua clientela, seis (26,1%) não 

realizaram qualquer tipo de ação, mediante o reconhecimento de casos de violência. 

Das 40 escolas estaduais no município, 24 (60,0%) não identificaram casos de 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes nos meses pesquisados, e 16 

identificaram, sendo que 11 delas realizaram alguma ação como prestando 

atendimento (N=3), só encaminhando (N=1), ou ambas as ações mediante os casos 

identificados (N=7). Cinco (31,2%) das escolas estaduais que identificaram casos em 

sua clientela não realizaram qualquer tipo de ação mediante os casos reconhecidos. 

Os Núcleos de Educação Infantil (N=3) não identificaram casos em sua maioria 

(N=2, 66,7%). O único equipamento que identificou (33,3%) fez encaminhamento para 

outro local. 

Foi incluída na pesquisa a Sala de Apoio à Inclusão do Deficiente na Escola 

(N=1), e este equipamento, além de identificar, prestou atendimento e também 

encaminhou. 

Outros equipamentos do Setor Educação foram pesquisados (N=8), não sendo 

referida nenhuma identificação de casos nos meses pesquisados. São os 

equipamentos: Banda Municipal de Embu, Biblioteca Moacyr Faria de Jordão, Centro 

Cultural Artístico do Embu, Centro de Esportes Hermínio Espósito, Centro Educacional 

Armando Vidigal, Creche Jd. Magali, Coral Municipal Infanto-Juvenil e Memorial Sakai. 

No Setor Justiça, o município apresenta um equipamento, que é o Fórum; o 

Fórum, além de identificar esses casos, prestou atendimento e também se utilizou de 

encaminhamentos.  

O Setor Social e Cidadania conta com 25 equipamentos no município. No 

tocante à identificação dos casos de violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, esta ocorreu em 18 instituições (72,0%), sendo que duas prestaram 
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somente atendimento, e 11, além de atenderem, também encaminharam os casos. 

Cinco instituições que referiram ter identificado casos, também mencionaram que não 

tomaram nenhuma conduta diante desse reconhecimento. 

O município conta com nove Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), sendo que três (33,3%) não identificaram nenhum caso. Entre os seis que 

identificaram (66,7%) um (CRAS da Criança e Adolescente) somente atendeu, 

enquanto outros cinco CRAS, além de prestarem atendimento, também encaminharam 

os casos, sendo eles: Assistência Social (N=2), Assistência Social e Cidadania (N=1), 

Mulher (N=1) e Juventude (N=1). 

Sete equipamentos do Setor Social e Cidadania não identificaram nenhum 

caso (28,0%). 

O município conta com dois Programas inseridos no Setor Social e Cidadania, 

sendo o Projovem Municipal e o Projovem Federal (N=2); os dois Programas relataram 

identificar, atender e também encaminhar os casos reconhecidos de violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes (100,0%). 

Existem dois Fundos Sociais de Solidariedade e estes citaram não identificar 

casos nos meses pesquisados (100,0%). 

Na categoria Outros Equipamentos, o mapeamento localizou 12 instituições, 

sendo que 10 delas (83,3%) identificaram casos de violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes, porém cinco (41,6%) não prestaram atendimento e nem 

fizeram qualquer encaminhamento, sendo elas: Comunidade Kolping de Embu, Casa 

do Menor Alegria e Esperança, Casa de Apoio-Abrigo, Centro Educacional à Criança e 

ao Adolescente e Brinquedoteca Jd. Santa Tereza. Das cinco que identificaram e 

realizaram alguma conduta, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil prestou 

atendimento; as outras quatro instituições prestaram atendimento e também 

encaminharam, sendo elas: Coopjovem, Banco de Alimentos, Partido Social Cristão 

Jovem e projeto Jovem Aprendiz. Dois outros equipamentos (16,7%) não 

reconheceram violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes (Casa do Caminho 

e Padaria Artesanal).  

O Setor de Segurança do município conta com cinco equipamentos; do total 

(N=5), quatro equipamentos identificaram casos de violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes (80,0%), sendo eles: Delegacia da Mulher, Guarda Civil 

Municipal e dois Distritos/Delegacias. Todos os equipamentos que identificaram 

mencionaram encaminhar os casos para outras instituições. 
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A Juventude Cívica de Embu (N=1) não identificou nenhum caso (20,0%) nos 

meses pesquisados. 

No Setor Conselhos de Direito, houve um equipamento pesquisado, o 

Conselho Tutelar (N=1), que identificou, atendeu e encaminhou também o caso.  

Pesquisou-se também se na instituição existia algum profissional preferencial 

para lidar com os casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

(Tabela 4). Das 142 instituições, 51 (36,4%) citaram que na sua instituição existia um 

profissional preferencial para lidar com os casos de violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes, referente aos 12 meses pesquisados. No entanto, 90 (63,5%) 

instituições informaram que nesse período não havia profissional preferencial para lidar 

com esses casos. De todas as instituições, apenas uma, do Setor Educação, não 

respondeu essa questão.  

Das 19 instituições do Setor Saúde, quase metade delas, ou seja, nove 

(47,3%) responderam haver um profissional preferencial. Entre as UBS’s (N=8), cinco 

(62,5%) contavam com esse profissional, enquanto que nos Centros de Atenção à 

Saúde da Família (N=4), somente um respondeu afirmativamente a existência de 

profissional preferencial. Referente aos Hospitais (N=3), dois (66,7%) responderam 

afirmativamente a essa pergunta. 

O CAPS ad (N=1), o Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador (N=1) e o 

Centro de Convivência (N=1) referiram não contar com profissional preferencial para 

lidar com os casos de violência intrafamiliar nos seus equipamentos, enquanto a Casa 

da Juventude (N=1) respondeu contar com esse profissional nos meses pesquisados. 

O Setor Educação conta com 91 instituições pesquisadas, sendo que a maioria 

(66,7%) referiu não contar com esse profissional preferencial e uma instituição não 

respondeu a essa questão, sendo esta uma escola estadual. Das instituições desse 

Setor (N=90), 30 (33,3%) responderam contar com profissional preferencial no período 

pesquisado. 

Entre as escolas municipais (N=39), 12 (30,8%) contavam com esse 

profissional; e das 39 escolas estaduais, 15 (38,5%) afirmaram existir esse profissional 

no seu estabelecimento, durante os meses pesquisados. 

Tanto os Núcleos de Educação Infantil (N=3) quanto a Sala de Apoio à 

Inclusão do Deficiente na Escola (N=1) afirmaram não existir um profissional 

preferencial para os casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes.  
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Tabela 4. Existência de algum profissional que preferencialmente lida com os casos de 
violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes nas instituições do 
município de Embu-SP*, segundo área do cuidado e tipo de equipamento 
(2006-2007) 

 

 
 
Área do cuidado e tipo de equipamento 

Sim 
(N=51) 

Não 
(N=90) 

Total 
(N=141)** 

N (%) N (%) N (%) 
 

SAÚDE 
   

     Unidade Básica de Saúde  5 (62,5) 3 (37,5) 8 (100,0) 
     Centro de Atenção à Saúde da Família  1 (25,0) 3 (75,0) 4 (100,0) 
     Hospital 2 (66,7) 1 (33,3) 3 (100,0) 
     Centro de Atenção Psicossocial  
     Álcool e Drogas 

0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 

     Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 
     Centro de Convivência 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 
     Casa da Juventude 1(100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Total 9 (47,3) 10 (52,7) 19 (100,0) 
 

EDUCAÇÃO  
   

     Escolas Municipais 12(30,8) 27 (69,2) 39 (100,0) 
     Escolas Estaduais 15(38,5) 24 (61,5) 39(100,0)** 
     Núcleo de Educação Infantil 0 (0,0) 3 (100,0) 3 (100,0) 
     Sala de Apoio à Inclusão do Deficiente na Escola 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 
     Outros equipamentos 3(37,5)a 5 (62,5)b 8 (100,0) 
     Total 30(33,3) 60 (66,7) 90(100,0)** 
 

JUSTIÇA 
   

      Fórum 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 
 

SOCIAL E CIDADANIA 
   

     Centros de Referência  7(77,8)c 2 (22,2)d 9 (100,0) 
     Projovem Municipal e Federal 2(100,0) 0 (0,0) 2 (100,0) 
     Fundos Sociais de Solidariedade 0 (0,0) 2(100,0)e 2 (100,0) 
     Outros equipamentos 2 (16,7)f 10(83,3)g 12 (100,0) 
     Total 11(44,0) 14 (56,0) 25 (100,0) 
 

SEGURANÇA 
   

     Delegacia da mulher 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 
     Guarda Civil Municipal 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 
     Juventude Cívica de Embu 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 
     Distrito/Delegacia 1 (50,0) 1 (50,0) 2 (100,0) 
     Total 1 (20,0) 4 (80,0) 5 (100,0) 
 

CONSELHOS DE DIREITO 
   

     Conselho Tutelar 
 

0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 

* Todas essas instituições têm como público-alvo, crianças e adolescentes; ** Uma escola estadual não deu 
informação;  
a 

Banda Municipal de Embu das Artes, Centro Educacional Armando Vidigal, Coral Municipal Infanto-Juvenil; 
b
 

Biblioteca Moacyr Faria de Jordão, Centro Cultural Artístico do Embu, Centro de Esportes Hermínio Espósito, 
Creche Jd. Magali, Memorial Sakai; 

c
 Assistência Social (N=3), Assistência Social e Cidadania (N=2), Juventude 

(N=1), Criança e Adolescente (N=1); 
d
 Mulher (N=1), Assistência Social (N=1); 

e
 Artes, Órteses e Próteses; 

f
 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Brinquedoteca Jd. Santa Tereza; 
g
 Coopjovem, Banco de alimentos, 

Partido Social Cristão Jovem, Projeto Jovem Aprendiz,
 
Comunidade Kolping de Embu, Casa do Menor Alegria e 

Esperança, Casa de Apoio-Abrigo, Centro Educacional à Criança e ao Adolescente, Casa do Caminho, Padaria 
Artesanal. 
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Referente aos Outros Equipamentos (N=8) do Setor Educação, três citaram 

haver um profissional preferencial para lidar com esses casos, sendo eles: Banda 

Municipal de Embu, Centro Educacional Armando Vidigal e Coral Municipal Infanto-

Juvenil. 

O Setor Justiça que conta com o Fórum (N=1) referiu não dispor de profissional 

preferencial para lidar com os casos de violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, nos 12 meses pesquisados. 

O Setor Social e Cidadania conta com 25 equipamentos encontrados durante a 

pesquisa, onde mais da metade (56,0%) referiu não contar com esse profissional, 

totalizando 11 (44,0%) as instituições que afirmaram haver profissional preferencial 

para lidar com os casos detectados de violência.  

O município conta com nove CRAS, sendo que sete (77,8%) referiram ter um 

profissional preferencial para lidar com esses casos, sendo eles: Assistência Social 

(N=3); Assistência Social e Cidadania (N=2); Juventude (N=1); Criança e Adolescente 

(N=1).  

Os dois Programas existentes no município de Embu/SP, o Projovem Municipal 

(N=1) e o Projovem Federal (N=1) mencionaram contar com profissionais para lidarem 

com casos de violência contra crianças e adolescentes (100,0%), enquanto os dois 

Fundos Sociais de Solidariedade (100,0%) do município aludiram não contar com um 

profissional preferencial para esses casos. 

Na categoria Outros Equipamentos do Setor Social e Cidadania (N=12), 

apenas dois (16,7%) referiram ter esse profissional, sendo eles: Brinquedoteca Jd. Sta. 

Tereza (N=1) e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (N=1). 

O Setor Segurança conta com cinco equipamentos no município, onde a 

grande maioria não mencionou contar com profissional preferencial (80,0%); apenas 

um equipamento (20,0%), sendo este um Distrito/Delegacia, referiu contar com 

profissional preferencial nos meses pesquisados. 

O Setor Conselhos de Direito conta com o Conselho Tutelar (N=1), que citou 

não ter profissional preferencial para lidar com violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes. 

Referente ao cargo ou função dos profissionais que preferencialmente lidam 

com os casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes do Setor Saúde, 

nove contavam com profissionais preferenciais para lidar com os casos de violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes no período referente à pesquisa (Tabela 5). 
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Os cargos da área da saúde estão igualmente distribuídos entre Psicólogos 

(44,4%), Médicos (44,4%), Enfermeiro/Auxiliar (44,4%) e Assistente Social (33,3%), 

sendo raro alguém da Coordenação (11,1%) exercer a função desse profissional 

preferencial. Dentre as UBS’s que têm esse profissional (N=5), os cargos/funções 

nessas Unidades estão principalmente com os Psicólogos (60,0%) e Médicos (40,0%), 

enquanto apenas um Centro de Atenção à Saúde da Família possui um profissional 

preferencial, sendo este Enfermeiro/Auxiliar. 

Nos dois Hospitais que contam com profissionais preferenciais, ambos citaram 

que contam com assistente social, médico e enfermeiro/auxiliar para exercer essa 

função, e apenas um deles conta também com um psicólogo para essa função. 

A Casa da Juventude (N=1) referiu que para lidar com casos de violência 

intrafamiliar na instituição conta com o cargo/função de Coordenação. 

No Setor Educação são os Coordenadores/Direção quem preferencialmente 

lidam com os casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes (76,6%) 

nas instituições de educação; em seguida verifica-se o cargo/função de professor 

(20,0%).  

Entre as escolas municipais que contam com profissional preferencial (N=12), 

todas têm alguém da coordenação/direção exercendo essa função e uma das escolas 

também contava com um professor. Das 15 escolas estaduais que mencionaram 

profissional preferencial, a grande maioria (73,3%) contava com alguém da 

coordenação/direção e 33,3% contavam com professor. Dos três outros equipamentos 

do Setor Educação, apenas um referiu assistente social nessa função, que foi o Centro 

Educacional Armando Vidigal; os outros dois equipamentos não citaram o 

cargo/função. 

Na maioria das 11 instituições com profissionais preferenciais do Setor Social e 

Cidadania, essa função foi referida como sendo exercida por psicólogos (63,6%) e 

assistentes sociais (45,4%). Em 27,2% das instituições desse Setor, essa função era 

exercida por advogados, sendo a mesma taxa observada para os coordenadores das 

instituições. Mais raramente essa função era exercida também por médicos (18,1%) e 

educadores (18,1%). 

Sete CRAS afirmaram ter profissional preferencial para lidar com esses casos, 

sendo psicólogos em 85,7% desses equipamentos; assistentes sociais em 57,1% e 

advogados em 28,5% dos CRAS. 
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Tabela 5. Tipo de cargo ou função do profissional que preferencialmente lida com os casos de violência intrafamiliar contra crianças 

e adolescentes nas instituições* com profissional presente, segundo área do cuidado e tipo de equipamento (2006-2007) 

Área do cuidado e  
tipo de equipamento 

Psicólogo Assistente 
Social 

Médico Enfermeiro
ou Auxiliar 

Coordenação Professor Inspetor 
** 

Advogado Investigador 
ou Escrivão 

Total*** 
 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
SAÚDE           
 Unidade Básica de 

Saúde 
3 (60,0) 1 (20,0) 2 (40,0) 1 (20,0) 0 (0,0) NA NA NA NA 5 (100,0) 

 Centro de Atenção à 
Saúde da Família  

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 0 (0,0) NA NA NA NA 1 (100,0) 

 Hospital 1 (50,0) 2 (100,0) 2 (100,0) 2 (100,0) 0 (0,0) NA NA NA NA 2 (100,0) 

 CAPS Álcool e Drogas NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 

 Centro de Atenção à 
Saúde do Trabalhador 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 

 Centro de Convivência NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 

 Casa da Juventude 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) NA NA NA NA 1 (100,0) 

 Total 4 (44,4) 3 (33,3) 4 (44,4) 4 (44,4) 1 (11,1) NA NA NA NA 9 (100,0) 
EDUCAÇÃO            
 Escolas Municipais 0 (0,0) 0 (0,0) NA NA 12 (100,0) 1 (8,3) 0 (0,0) NA NA 12 (100,0) 

 Escolas Estaduais 0 (0,0) 0 (0,0) NA NA 11 (73,3) 5 (33,3) 1 (6,6) NA NA 15 (100,0) 

 Núcleo Educação Infantil NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 

 Sala de Apoio à Inclusão 
do Deficiente na Escola 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 

 Outros equipamentos 0 (0,0) 1 (33,3) NA NA 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) NA NA 3 (100,0)
b
 

 Total 0 (0,0)  1 (3,33) NA NA 23 (76,6) 6 (20,0) 1 (3,33) NA NA 30 (100,0) 
JUSTIÇA           
 Fórum NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 
SOCIAL E CIDADANIA           
 Centros de Referência  6 (85,7) 4 (57,1) 1 (14,2) NA 1 (14,2) 1 (14,2)

a
 NA 2 (28,5) NA 7 (100,0) 

 Projovem**** 1 (50,0) 0 (0,0) 1 (50,0) NA 1 (50,0) 0 (0,0)
a
 NA 1 (50,0) NA 2 (100,0) 

 Fundos Sociais de 
Solidariedade 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 

 Outros equipamentos 0 (0,0) 1 (50,0) 0 (0,0) NA 1 (50,0) 1 (50,0)
a
 NA 0 (0,0) NA 2 (100,0)

c
 

 Total 7 (63,6) 5 (45,4) 2 (18,1) NA 3 (27,2) 2 (18,1)
a
 NA 3 (27,2) NA 11 (100,0) 

SEGURANÇA           
 Delegacia da mulher NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 

 Guarda Civil Municipal NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 

 Juventude Cívica Embu NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 

 Distrito/Delegacia NA NA NA NA NA NA NA NA 1 (100,0) 1 (100,0) 

 Total NA NA NA NA NA NA NA NA 1 (100,0) 1 (100,0) 
CONSELHOS DE DIREITO           
 Conselho Tutelar NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0,0) 
NA=Não se aplica (não há profissional preferencial ou não há esse tipo de cargo/função na instituição); * Todas as instituições do município de Embu/SP que têm como público-alvo, crianças e adolescentes; ** 
Inspetor de alunos; *** Total de instituições com profissional preferencial, sendo possível mais de um cargo/função citado por instituição; **** Municipal e Federal; 

a 
Educador; 

b 
Banda Municipal de Embu das Artes, Centro Educacional Armando Vidigal, Coral Municipal Infanto-Juvenil; 

c 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Brinquedoteca Jd. Santa Tereza. 
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Os dois Programas presentes no município de Embu/SP, mantinham 

profissional preferencial nos meses pesquisados, sendo que no Projovem Federal, 

essa função era exercida pelo coordenador pedagógico e no Projovem Municipal essa 

função poderia ser exercida pelo psicólogo, médico ou advogado. 

Quanto aos dois Outros Equipamentos desse Setor que contavam com 

profissional preferencial, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil referiu contar 

com coordenador e assistente social para essa função, enquanto a Brinquedoteca Jd. 

Santa Tereza contava com educador para essa função. 

No Setor Segurança, apenas um Distrito/Delegacia respondeu afirmativamente 

contar com profissional preferencial, e esse profissional ocupava o cargo/função de 

Investigador/Escrivão. 

Pesquisou-se também o interesse das instituições que não contavam com 

profissional preferencial para lidar com esses casos de violência em indicar algum 

profissional da sua instituição para receber sensibilização ou capacitação nesse tema 

(Tabela 6). 

 Do Setor Saúde, dez instituições citaram não ter profissional preferencial para 

lidar com casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, sendo que 

todas essas instituições (N=10) indicariam algum profissional para receber 

sensibilização ou capacitação para lidar com esses casos. As dez instituições estão 

distribuídas entre as UBSs (N=3), Centro de Atenção à Saúde da Família (N=3), 

Hospitais (N=1), CAPS ad (N=1), Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador (N=1) e 

Centro de Convivência (N=1).  

Das 60 instituições do Setor Educação, a maioria (N=54, 90,0%) indicaria 

algum profissional para ser sensibilizado ou capacitado para lidar com violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Dentre as 27 escolas municipais, 23 

(85,0%) fariam essa indicação, enquanto que das escolas estaduais todas (N=24) 

indicariam algum profissional. Todos os Núcleos de Educação Infantil (N=3) e a sala de 

Apoio à Inclusão do Deficiente na Escola também referiram que indicariam algum 

profissional da sua instituição para receber sensibilização ou capacitação. 

Referente aos Outros Equipamentos do Setor Educação com profissional 

preferencial inexistente (N=5), três instituições (60,0%) indicariam profissionais para a 

sensibilização e capacitação, sendo eles a Creche Jd. Magali, Centro de Esportes 

Hermínio Espósito e Memorial Sakai. 
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Tabela 6. Instituições do município de Embu/SP* que indicariam algum profissional para 
receber sensibilização ou capacitação por inexistência de profissionais que 
preferencialmente lidem com os casos de violência intrafamiliar contra 
crianças e adolescentes, segundo área do cuidado e tipo de equipamento 
(2006-2007) 

 
 Indicação Total de instituições 

sem profissional 
preferencial 

Área do cuidado e tipo de equipamento  
Sim 

 
Não 

N (%) N (%) N (%) 

 
SAÚDE 

   

     Unidade Básica de Saúde  3 (100,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 
     Centro de Atenção à Saúde da Família  3 (100,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 
     Hospital 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Centro de Convivência 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Casa da Juventude NA NA NA 
     Total 10 (100,0) 0 (0,0) 10 (100,0) 
 
EDUCAÇÃO  

   

     Escolas Municipais 23 (85,0) 4 (15,0) 27 (100,0) 
     Escolas Estaduais 24 (100,0) 0 (0,0) 24 (100,0) 
     Núcleo de Educação Infantil 3 (100,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 
     Sala de Apoio à Inclusão do Deficiente na Escola 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Outros equipamentos 3 (60,0)

a
 2 (40,0)

b
 5 (100,0) 

     Total 54 (90,0) 6 (10,0) 60 (100,0) 
 
JUSTIÇA 

   

      Fórum 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
 
SOCIAL E CIDADANIA 

   

     Centros de Referência  2 (100,0)
c
 0 (0,0) 2 (100,0) 

     Projovem Municipal e Federal NA NA NA 
     Fundos Sociais de Solidariedade 2 (100,0)

d
 0 (0,0) 2 (100,0) 

     Outros equipamentos 8 (88,9)
e
 1 (11,1)

f
 9 (100,0)** 

     Total 12 (92,3) 1 (7,7) 13 (100,0)*** 
 
SEGURANÇA 

   

     Delegacia da mulher 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Guarda Civil Municipal 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Juventude Cívica de Embu 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Distrito/Delegacia 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 
     Total 4 (100,0) 0 (0,0) 4 (100,0) 
 
CONSELHOS DE DIREITO 

   

     Conselho Tutelar 
 

1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 

NA = Não se aplica 
* Todas essas instituições têm como público-alvo, crianças e adolescentes; ** Das 10 instituições com profissional 
inexistente, uma não informou sobre a indicação; *** Das 14 instituições com profissional inexistente, uma não 
informou sobre a indicação; 

a 
Centro de Esportes Hermínio Espósito, Creche Jd. Magali, Memorial Sakai; 

b
 Biblioteca 

Moacyr Faria de Jordão, Centro Cultural Artístico do Embu; 
c
 Centro de Referência da Assistência Social, Centro de 

Referência da Mulher; 
d
 Artes, Órteses e Próteses; 

e 
Coopjovem, Banco de alimentos, Partido Social Cristão Jovem, 

Projeto Jovem Aprendiz,
 
Comunidade Kolping de Embu, Casa do Menor Alegria e Esperança, Centro Educacional à 

Criança e ao Adolescente, Padaria Artesanal; 
f
 Casa do Caminho 
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O Setor Justiça conta com o Fórum (N=1) que mencionou que indicaria algum 

profissional para receber sensibilização ou capacitação para lidar com casos de 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 

Das 13 instituições do Setor Social e Cidadania, a maioria (N=12, 92,3%) 

indicaria algum profissional, sendo estas as seguintes instituições: CRAS (N=2); Centro 

de Referência da Mulher (N=1) e dois Fundos Sociais de Solidariedade (N=2). 

Referente aos Outros Equipamentos desse Setor com profissional inexistente (N=9), 

oito (88,9%) indicariam profissionais, sendo eles: Coopjovem, Banco de alimentos, 

Partido Social Cristão Jovem, Projeto Jovem Aprendiz, Comunidade Kolping de Embu, 

Casa do menor Alegria e Esperança, Centro Educacional à Criança e ao Adolescente e 

Padaria Artesanal. 

Dos quatro equipamentos do Setor Segurança com profissional preferencial 

inexistente, 100,0% informaram que indicariam algum profissional para capacitação, 

sendo estes a Delegacia da Mulher, Guarda Civil Municipal, Juventude Cívica de Embu 

e um Distrito/Delegacia. 

O Setor Conselhos de Direito conta com o Conselho Tutelar (N=1) que referiu 

que indicaria profissional para receber sensibilização ou capacitação para lidar com 

casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 

Todas as instituições foram questionadas se nos últimos cinco anos seus 

funcionários foram sensibilizados ou capacitados para lidarem com casos de violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes (Tabela 7). 

Das nove instituições do Setor Saúde que mencionaram contar com profissional 

preferencial para lidar com violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, sete  

(78,0%) referiram ter recebido sensibilização ou capacitação nos últimos cinco anos, 

sendo que duas (22,0%) aludiram não haver recebido sensibilização ou capacitação. 

Das 10 instituições do Setor Saúde, que não contavam com profissional 

preferencial, seis (60,0%) afirmaram ter recebido algum tipo de sensibilização e quatro 

(40,0%) referiram não haver recebido nenhuma capacitação.  

Das 30 instituições do Setor Educação, que contavam com profissional 

preferencial, 19 (63,3%) mencionaram ter sido capacitadas, enquanto 11 (36,7%) 

referiram não ter sido capacitados nos últimos cinco anos. Das 58 instituições desse 

Setor que não contavam com profissional preferencial, a maioria (N=32, 55,2%) referiu 

não ter sido capacitada, enquanto 26 (44,8%) referiram ter recebido capacitação nos 

últimos cinco anos. 
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Tabela 7. Capacitação/sensibilização de profissionais nos últimos cinco anos nas instituições* com e sem profissional preferencial para 

lidar com os casos de violência contra crianças e adolescentes, segundo área do cuidado e tipo de equipamento (2006-2007) 
 

  
 
Área do cuidado e  
tipo de equipamento 

Existe profissional preferencial  Não existe profissional preferencial  
Total de 

instituições 
mapeadas 

 Capacitados Não 
capacitados 

Total de 
instituições com 
esse profissional 

 Capacitados Não 
capacitados 

Total de 
instituições sem 
esse profissional 

 N (%) N (%) N (%)  N (%) N (%) N (%) N 
SAÚDE         

 Unidade Básica de Saúde  4 (80,0) 1 (20,0) 5  (100,0)  3 (100,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 8 
 Centro de Atenção Saúde da 
Família  

1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0)  2 (66,7) 1 (33,3) 3 (100,0) 4 

 Hospital 2 (100,0) 0 (0,0) 2 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 3 
 CAPS Álcool e Drogas NA NA NA  0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 1 
 Centro de Atenção à Saúde 
do trabalhador 

NA NA NA  0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 1 

 Centro de Convivência NA NA NA  1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 1 
 Casa da Juventude 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0)  NA NA NA 1 
 Total 7 (78,0) 2 (22,0) 9 (100,0)  6 (60,0) 4 (40,0) 10 (100,0) 19 

EDUCAÇÃO          
 Escolas Municipais 9 (75,0) 3 (25,0) 12 (100,0)  14 (53,8) 12 (46,2) 26 (100,0)** 38** 
 Escolas Estaduais 10 (66,7) 5 (33,3) 15 (100,0)  6 (26,1) 17 (73,9) 23 (100,0)*** 38*** 
 Núcleo de Educação Infantil NA NA NA  3 (100,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 3 
 Sala de Apoio à Inclusão

a
 NA NA NA  0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 1 

 Outros equipamentos 0 (0,0) 3 (100,0) 3 (100,0)  3 (60,0) 2 (40,0) 5 (100,0) 8 
 Total 19 (63,3) 11 (36,7) 30 (100,0)  26 (44,8) 32 (55,2) 58 (100,0)**** 88**** 

JUSTIÇA         
 Fórum NA NA NA  1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 1 

SOCIAL E CIDADANIA         
 Centros de Referência  5 (71,4) 2 (28,6) 7 (100,0)  2 (100,0) 0 (0,0) 2 (100,0) 9 
 Projovem Municipal e Federal 1 (50,0) 1 (50,0) 2 (100,0)  NA NA NA 2 
 Fundos Sociais Solidariedade NA NA NA  0 (0,0) 2 (100,0) 2 (100,0) 2 
 Outros equipamentos 1 (50,0) 1 (50,0) 2 (100,0)  3 (30,0) 7 (70,0) 10 (100,0) 12 
 Total 7 (63,6) 4 (36,4) 11 (100,0)  5 (35,7) 9 (64,3) 14 (100,0) 25 

SEGURANÇA         
 Delegacia da mulher NA NA NA  0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 1 
 Guarda Civil Municipal NA NA NA  0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 1 
 Juventude Cívica de Embu NA NA NA  1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 1 
 Distrito/Delegacia 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 2 
 Total 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0)  1 (25,0) 3 (75,0) 4 (100,0) 5 

CONSELHOS DE DIREITO         
 Conselho Tutelar NA NA NA  1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 1 

* Todas as instituições do município de Embu/SP que têm como público-alvo, crianças e adolescentes; ** Excluindo uma escola municipal que não deu informação;  
*** Excluindo duas escolas estaduais que não deram informação; **** Excluindo uma escola municipal e duas escolas estaduais que não deram informação; 

a
 do deficiente na escola. 
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O Setor Justiça conta com o Fórum, que referiu ter recebido capacitação 

profissional nos últimos cinco anos. 

Das 11 instituições com profissional preferencial do Setor Social e Cidadania, 

sete (63,6%) referiram ter sido capacitadas, enquanto quatro (36,4%) disseram não ter 

recebido capacitação nos últimos cinco anos. Das 14 instituições desse Setor que não 

contavam com profissional preferencial, a maioria (N=9, 64,3%), citou não ter sido 

capacitada e cinco (35,7%) afirmaram ter recebido alguma capacitação nos últimos 

cinco anos. 

Somente um equipamento do Setor Segurança referiu ter um profissional 

preferencial para lidar com violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, 

afirmando que não recebeu nenhuma sensibilização ou capacitação 

(Distrito/Delegacia). Dos quatro equipamentos desse Setor que não contam com 

profissional preferencial, três (75,0%) não foram sensibilizados ou capacitados e 

apenas um (25,0%) (Juventude Cívica de Embu) afirmou ter recebido, nos últimos 

cinco anos, alguma sensibilização ou capacitação. 

O Setor Conselhos de Direito conta com o Conselho Tutelar que não possui um 

profissional preferencial para lidar com violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, e afirmou ter recebido sensibilização ou capacitação nos últimos cinco 

anos. 

As instituições cujas equipes receberam capacitação ou sensibilização nos 

últimos cinco anos tiveram o dobro da probabilidade de ter um profissional preferencial 

para lidar com casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, na 

comparação com as instituições que não capacitaram seus profissionais nos últimos 

cinco anos (OR=2,2; IC 95%:1,1-4,5; p= 0,028). 
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5. DISCUSSÃO 
 
 

A violência é reconhecida como um problema que atinge todas as esferas da 

sociedade e, por isso, existe a necessidade de envolvimento de todos os setores 

públicos capazes de ajudar no combate às infrações. Os esforços têm sido 

provenientes de vários desses setores, a exemplo dos muitos documentos oficiais 

lançados em diversos países e no Brasil, principalmente nos últimos anos, como citado 

na introdução.  

Uma análise mais detalhada de como as instituições lidam com casos de 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes se faz necessária, para conhecer 

as medidas adotadas pelas instituições mediante o reconhecimento desses casos, 

quem são os profissionais que lidam com esse assunto e o funcionamento da rede de 

apoio quando surgem casos de violência.  Compreendendo esse panorama de 

atuação, podemos propor medidas de trabalho mais adequadas, ou seja, pensar em 

metodologias de trabalho para lidar com a violência em todos os níveis de atenção à 

saúde e em todos os setores que lidam com crianças e adolescentes; além do mais, 

conhecendo esse funcionamento, podemos pensar na articulação efetiva de uma rede 

que atenda às necessidades dos profissionais que trabalham com o tema da violência 

e usuários que passam por situações de violência, adequando os serviços de acordo 

com a realidade encontrada no nosso país. 

Essa pesquisa investigou seis áreas do cuidado envolvidos na questão da 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, sendo estas: Saúde, Educação, 

Justiça, Social e Cidadania, Segurança e Conselhos de Direito, todas no município de 

Embu/SP, conforme aponta a Tabela 2. 

 

5.1 Identificação dos casos de violência pelas instituições 
  

Para saber o funcionamento das instituições do município de Embu/SP que 

trabalham com crianças e adolescentes, frente a possível exposição à violência de sua 

clientela, foi perguntado se as instituições haviam identificado ou não casos de 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes nos últimos 12 meses, se elas 

prestavam atendimento mediante essa identificação dos casos, e se as instituições 
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faziam ou não encaminhamentos externos quando identificavam esses casos (Tabela 

3). 

Iniciando pelo Setor Saúde, fica evidente que este Setor apresentou um alto 

índice de identificação de casos. Este dado pode ser justificado pelo fato dos 

profissionais que atuam nessa área terem como atribuição de seu papel profissional o 

cuidado integral em saúde da população geral. Os profissionais da saúde tendem a 

estar mais preparados para identificarem casos de violência do que profissionais de 

outros Setores, pela sua própria formação e, portanto, também os equipamentos da 

área da saúde acabam por desenvolver estruturas mais adequadas para lidar com esse 

tipo de caso quando a violência é identificada. Mesmo diante desse panorama, muitas 

vezes a violência pode não ser identificada ou, quando identificada, os casos podem 

não ser conduzidos de maneira adequada. 

Diretrizes de órgãos governamentais da área da saúde, principalmente os de 

Atenção Primária à Saúde, preveem, de maneira geral, uma rede de serviços que seja 

articulada para atenção aos casos de violência. 

Segundo o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde sobre a 

Violência Intrafamiliar, “os profissionais de saúde estão em uma posição estratégica 

para detectar riscos e identificar as possíveis vítimas de violência intrafamiliar” (Brasil. 

Ministério da Saúde, 2002). A Atenção Básica, chamada também de Atenção Primária 

à Saúde, é um conjunto complexo de conhecimentos, de baixa complexidade 

tecnológica, porém sua complexidade está relacionada à síntese dos saberes e à 

integração das ações individuais e coletivas. É a porta de entrada principal do sistema 

de saúde, o que justificaria a entrada e o acolhimento dos casos de violência contra 

crianças e adolescentes nas Unidades Básicas de Saúde e o reconhecimento desses 

casos nas equipes de Estratégia de Saúde da Família (Barbour et al, 2012). 

Para um trabalho mais efetivo nesse âmbito seria necessária a ampliação dos 

conceitos sobre saúde-doença e o desenvolvimento de habilidades que vão além do 

paradigma biomédico, tornando as equipes que atuam na Atenção Primária mais aptas 

a lidarem com as situações de violência (Tanaka, Ribeiro, 2009).  

No entento, a identificação dos casos de violência, cria uma demanda que se 

sobrepõem à rotina cotidiana desses profissionais da saúde, pois desde a Atenção 

Primária até a alta complexidade, a rotina c om as consultas e urgências ocupam esses 

profissionais e os casos de violência tomariam um tempo que, a princípio, estes não 
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dispõem, devido à atual estruturação de funcionamento dos equipamentos do Setor 

Saúde. 

Na presente pesquisa, apesar da alta taxa de identificação do Setor Saúde, 

alguns equipamentos ainda não fazem essa identificação como um dos três hospitais 

existentes no município. Uma hipótese para essa situação seria a superlotação 

vivenciada atualmente pelos hospitais no Brasil, que na atual estrutura do sistema de 

saúde, têm a função de absorver aquilo que é urgente, ou seja, em casos de violência, 

os hospitais absorvem principalmente as lesões físicas decorrentes da mesma, 

deixando de atuar de forma mais ampla. 

A nossa pesquisa corrobora com um estudo realizado em 2008, no Rio Grande 

do Sul (Cocco et al, 2010), do tipo descritivo-exploratório, sobre o fluxo da assistência 

em instituições hospitalares que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência. 

Verificou-se que a organização e tipos de serviços prestados nos hospitais focalizam a 

questão da violência somente quando esta é grave, e, quando isso ocorre, apresentam 

desconhecimento de qual profissional deve preencher a ficha de notificação. Com base 

em pesquisa realizada em dois hospitais públicos na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

Deslandes (1999) salienta que ações para o cuidado com vítimas de violência em 

serviços de emergência, inclusive de prevenção, devem levar em conta a atual 

estrutura dos serviços. A autora ressalta a necessidade de investimentos na área de 

capacitação de profissionais que trabalham nas emergências, criação de rotinas 

institucionais, atualização de listas de serviços de referência e melhoria nos registros 

hospitalares, a fim de planejar ações futuras.  Em nossa pesquisa, omo era de se 

esperar, dois, dos três hospitais pesquisados do município de Embu/SP, identificaram e 

encaminharam os casos de violência. 

Mesmo em serviços ambulatoriais que não configuram urgência/emergência, 

muitos casos podem não ser reconhecidos ou mesmo notificados pelos profissionais da 

saúde. Pesquisa realizada em um ambulatório do Rio de Janeiro/RJ (Moura, 

Reichenheim, 2005), apontou um número maior de casos de violência ocorridos, do 

que de casos reconhecidos pelo serviço social do mesmo ambulatório; os autores 

discutem a questão do reconhecimento apenas dos casos graves (que exigem 

cuidados médicos), a pouca ênfase dada à graduação sobre o tema, e também o 

pouco tempo que os profissionais disponibilizam para os atendimentos, realidade dos 

ambulatórios públicos em geral. 
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Referente ao Setor Educação, este apresentou o maior índice de não 

identificação dos casos de violência nos últimos 12 meses. O que diferencia o Setor 

Educacional do Setor Saúde é que na formação dos profissionais do Setor da 

Educação, os educadores têm primordialmente como foco desenvolver a tarefa de 

ensinar, sem necessariamente terem, na sua formação, subsídios teóricos de outras 

áreas do conhecimento que envolvam o desenvolvimento das crianças e adolescentes 

de forma mais abrangente, ou seja, não é contemplado na formação dos educadores 

um olhar técnico e treinado para outras questões que não estejam diretamente 

relacionadas à aprendizagem. A pesquisa realizada por Vieira et al (2014), em uma 

escola estadual da cidade de São Paulo, sobre capacitação de professores para 

identificar e encaminhar adequadamente os adolescentes com problemas de saúde 

mental, alerta sobre a tendência dos professores só identificarem tais problemas caso 

estes prejudiquem o rendimento escolar, o que reforça a ideia de que os educadores 

estão preparados primordialmente para perceberem as situações que prejudicam 

diretamente o aprendizado. Pode-se supor que esse mesmo mecanismo de 

identificação por parte dos educadores também se aplique aos casos de violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes entre escolares. 

Pesquisa realizada em Araçatuca/SP (Garbin et al, 2010) investigou 59 escolas 

de educação infantil, com o objetivo de avaliar o preparo dos professores do 

seguimento, no que se refere à percepção e notificação dos casos de violência contra 

crianças. Dos 236 professores que responderam à pesquisa, 80,9% afirmaram que já 

haviam obtido informações sobre o tema da violência familiar e 91,1% sentiam-se 

responsáveis por notificar os casos. A maioria dos participantes (86,9%) sabia 

reconhecer sinais de violência, porém parte deles referiu insegurança quanto à 

identificação dos casos. Os professores sentiam-se inseguros quanto à identificação de 

fatores, como a negativa da criança quando questionada se sofreu agressão, ausência 

de marcas físicas e falta de conhecimento no assunto, nessa ordem.  Fica evidente o 

contraste entre a alta taxa de acesso à informações (80,9%) e a baixa taxa de 

identificação de casos pelos profissionais. Os autores atribuem os resultados acima 

citados à falta de clareza quanto aos conceitos sobre o tema da violência e ao 

desconhecimento quase completo das legislações acerca do tema.  

O não reconhecimento dos casos de violência pela maior parte das instituições 

que compõem o Setor da Educação chama a atenção, uma vez que grande parte do 

tempo dessas crianças e adolescentes é passada na escola, espaço privilegiado, 
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inclusive de convivência com outros alunos e educadores. A escola tem um papel tão 

fundamental no desenvolvimento desses alunos quanto no combate às violências de 

modo geral. Sendo assim, o Ministério da Educação desenvolveu em 2004, o Projeto 

Escola que Protege, com a proposta de promover ações de educação e prevenção no 

combate à violência contra a criança e o adolescente. Essa publicação objetiva 

compartilhar com os educadores informações sobre as formas de violência que podem 

acometer crianças e jovens, as principais situações de risco a que essa população está 

exposta, além de promover ações educativas e preventivas para reverter a violência 

contra crianças e adolescentes (Faleiros, Faleiros, 2008).   

Na nossa pesquisa investigamos o Setor Social e Cidadania, mostrando que 18 

das 25 instituições (72%) dessa área identificaram casos de violência nos últimos 12 

meses. Apesar de a grande maioria identificar casos, é compreensível que uma parcela 

delas não os identifique, tendo em vista que esses tipos de equipamentos não prestam 

serviços de atendimento por não terem essa função, e, novamente, é possível que 

apenas casos graves sejam identificáveis pelos profissionais destes equipamentos.  

Os Setores Segurança, Justiça e Conselhos de Direito, pelas próprias 

características dos equipamentos que os compõem, lidam diariamente com a questão 

da violência, seja na identificação seja no acompanhamento dos casos, portanto era 

esperado um alto índice de identificação de casos de violência em seus equipamentos. 

De fato no Setor Segurança vimos que quatro dos cinco equipamentos pesquisados 

(80%) identificaram casos de violência nos últimos 12 meses. O Setor Justiça e o Setor 

Conselhos de Direito identificaram casos nos meses pesquisados, contando cada Setor 

com uma única instituição, sendo respectivamente o Fórum e o Conselho Tutelar.  

 

5.2 Conduta diante dos casos de violência identificados  
 

No tocante à tomada de conduta diante dos casos identificados, perguntava-se 

se as instituições atendiam e/ou encaminhavam esses casos (Tabela 3). 

No Setor Saúde, quatro equipamentos dos 17 (23,5%) que identificaram casos 

de violência contra crianças e adolescentes nos últimos 12 meses, descreveram não 

tomar conduta alguma, ou seja, nem atenderam e nem encaminharam esses casos. No 

Setor Educacional, 11 instituições das 41 (26,8%) que identificaram casos referiram 

também que não atenderam e nem encaminharam. No Setor Social e Cidadania, cinco 

dentre as 18 (27,8%) que identificaram casos nos meses pesquisados responderam 
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que não atenderam e nem encaminharam tais casos. Esses números são considerados 

preocupantes quando falamos desse tipo de violência, uma vez que cerca de ¼ das 

vítimas identificadas ficam sem nenhum respaldo institucional. Algumas hipóteses 

podem estar associadas a não tomada de conduta, perante os casos identificados de 

violência, como não querer se envolver nos casos, medo de represália e 

desconhecimento de como fazer a notificação. Mesmo o Setor Saúde, que apresenta 

destaque na identificação de casos, ficou deficitário na tomada de medidas, a fim de 

que as vítimas de violência pudessem alcançar assistência integral. 

Pesquisa realizada com profissionais da Estratégia de Saúde da Família das 

cidades de Embu/SP e Fortaleza/CE avaliou uma estratégia de capacitação em 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes (Machado Vecina, 2007). Esse 

estudo permitiu verificar alguns motivos pelos quais os profissionais deixam de tomar 

as condutas adequadas diante dos casos identificados; esses profissionais relatam 

que, uma vez que fizeram a denúncia ou notificação dos casos identificados, 

cumpriram seu papel profissional perante os mesmos e, portanto, não precisam mais 

se responsabilizar por eles, além de informarem que priorizariam o acompanhamento 

dos casos, porém sem realizar a notificação. A pesquisa aponta que identificar, notificar 

e acompanhar esses casos ainda não é o mais comum de acontecer. Nossa hipótese é 

de que nos vários equipamentos dos diversos Setores pesquisados, esses 

comportamentos dos profissionais também se aplicariam. 

 

5.3 Uso da rede de instituições para atendimento e encaminhamento dos casos 
 

Ainda que cerca de ¼ das instituições que reconheceram casos de violência, 

mas não atenderam e nem encaminharam esses casos, a maioria dos equipamentos 

dos Setores Saúde, Educação e Social e Cidadania, que fez a identificação dos 

mesmos, atendeu e os encaminhou (Tabela 3).  

No Setor Segurança, composto por Delegacias, Guarda Civil Municipal e 

Juventude Cívica de Embu, os equipamentos que identificaram casos de violência não 

os atenderam, porém realizaram encaminhamentos, utilizando a rede. Esse dado está 

de acordo com as características dos equipamentos que compõe esse Setor, que não 

tem a função de atendimento, mas sim de articular com a rede que presta algum tipo 

de auxílio às vítimas de violência. Todos os equipamentos dos Setores Justiça e 

Conselhos de Direito (Fórum e Conselho Tutelar) identificaram, atenderam e 
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encaminharam, mostrando que a rede é utilizada até mesmo pelos Setores 

especializados em atendimento a vítimas de violência. 

Nossos resultados corroboram com os dados obtidos por Deslandes (1994), 

sobre a utilização da rede pelos serviços especializados. A pesquisa mostrou que os 

Centros Regionais de Atenção aos Maus-Tratos na Infância envolveram outras 

instituições no atendimento às famílias. A autora aponta que grande parte dessas 

instituições integra os serviços da área da saúde, o que demonstra o papel 

fundamental do Setor Saúde nessa rede intersetorial. Gonçalves et al (1999) também 

realizaram pesquisa sobre os atendimentos feitos pelo SOS Criança e concluíram que 

esse serviço especializado utilizou a rede para o encaminhamento de 30,0% dos casos 

de denuncias não confirmadas e 61,9% para casos confirmados. 

Os dados indicam que quando há a identificação de casos de violência infantil 

e do adolescente, a rede é utilizada, mas não plenamente, reforçando a premissa de 

que o trabalho dos diversos Setores precisa ser articulado, a fim de que se faça melhor 

uso dessa rede.  A dificuldade em articular a rede pode estar atrelada ao fato de que 

promover ações intersetoriais exija tornar comuns os objetivos e as estratégias a serem 

utilizadas nas ações que se pretendem tomar, e isso implicaria em ultrapassar as 

barreiras das necessidades imediatas e particulares de cada componente da ação 

promovida (Carneiro Junior et al, 2000). 

Artigo sobre redes de proteção e prevenção à violência (Njaine et al, 2006) 

levanta pontos importantes para uma discussão de formação de rede. A partir da 

pesquisa realizada com duas experiências de formação de rede em Curitiba/PR e 

Florianópolis/SC, verificou-se necessidades para o bom funcionamento de uma rede de 

apoio ou proteção, sendo estas a capacitação permanente de profissionais que atuam 

nos órgãos que lidam com a violência; estruturação dos serviços, inclusive integrando 

os mais variados equipamentos com o Conselho Tutelar; trabalho intersetorial e 

formalização legal da rede de apoio, entre outros (Njaine et al, 2006). Dentre os 

principais pontos que prejudicariam o trabalho em rede estão as diferenças individuais 

na compreensão do fenômeno da violência, rotatividade dos profissionais nos diversos 

equipamentos, e divergências políticas em todos os níveis, desde as diretrizes oficiais 

até às equipes dos diversos setores que lidam diretamente com as vitimas de violência. 

A experiência mostra que a rede é empírica, ou seja, é informalmente 

estabelecida em decorrência da necessidade dos profissionais e usuários, não sendo 

uma rede estruturada e articulada. Na área de saúde mental, Moré (2005), em 
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pesquisa realizada com redes significativas em torno de pacientes psiquiátricos, cita 

que a rede seria uma ampliação à proposta principal de atuação, na qual os 

profissionais sairiam dos seus espaços de atuação em busca de aliados, devendo ter 

como principais características a de ser um catalisador de recursos e habilidades no 

cuidado do outro e de autocuidado. Refere também as funções da rede, sendo elas a 

companhia social, apoio emocional, guia cognitivo, regulação social, ajuda material ou 

de serviços e acesso a novos contatos. A utilização da intervenção em rede foi a 

possibilidade concreta de distribuir as responsabilidades do trabalho. Essa lógica de 

pensamento pode ser estendida ao cuidado de crianças e adolescentes em situação de 

violência.  

A tendência em se trabalhar de forma compartilhada já ocorre especificamente 

na área da Atenção Primária à Saúde. Em 2008, o Ministério da Saúde cria os Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família, que são equipes compostas por especialistas 

(psicólogos, fisioterapeutas, psiquiatras, entre outros), que oferecem retaguarda às 

equipes de Saúde da Família, objetivando ampliar e compartilhar as ações dessas 

equipes, buscando a resolutividade dos casos atendidos (Brasil, 2008). Potencializar os 

cuidados em saúde é a ideia do Núcleo de Apoio à saúde da Família e isso pode ser 

estendido para os casos de violência contra crianças e adolescentes; trabalhar de 

forma isolada contribui para a inexistência de um fluxo formal na rede de combate à 

violência.  

 

5.4 Acesso à informação quanto aos recursos locais disponíveis 
 

Um importante fruto da presente pesquisa foi a elaboração de um guia lançado 

em 2007 (anexo 4), no município de Embu/SP, das instituições de todos os Setores 

existentes no município que trabalhavam com crianças e adolescentes, com o objetivo 

de apoiar a formação da Rede de Atenção e Proteção à Infância e Adolescência. O 

lançamento foi ávidamente recebido pelo município, demostrando que muitas vezes os 

próprios personagens que compõe essa rede desconhecem seus pares e instituições a 

que podem recorrer em casos de necessidade. A receptividade deste guia demonstra a 

urgência de organização de uma rede no combate à violência contra crianças e 

adolescentes, já que a rede de serviços só pode ser utilizada quando é conhecida 

(Bordin, 2007). 
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Outra iniciativa, favorecendo o acesso à informação, ocorreu em 2008, ocasião 

em que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, 

em conjunto com o Instituto Sedes Sapientiae, também lançou uma publicação 

intitulada “Reconstrução de Vidas”, com o foco de subsidiar profissionais com os 

norteadores dos princípios e conceitos metodológicos que embasam o trabalho de 

intervenção preventiva no enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente 

em diferentes tipos de violência (Moura et al, 2008). 

Esse tipo de levantamento e documentação dos equipamentos parece ser uma 

necessidade de conhecimento que organizaria a rede dos municípios, já que o acesso 

à informação favorece o funcionamento em rede das instituições. 

 

5.5 Profissionais implicados nos cuidados às vitimas de violência  
 

Em nossa pesquisa investigamos se nas instituições havia profissionais 

preferenciais que lidavam com os casos de violência contra crianças e adolescentes 

(Tabela 4). Quando as instituições respondiam que sim, que havia algum profissional 

preferencial para lidar com os casos, perguntávamos quem eram esses profissionais, 

ou seja, que cargo ou função exerciam na instituição (Tabela 5). 

Iniciando pelos equipamentos do Setor Saúde, metade deste Setor contava e 

metade não contava com profissionais preferenciais para lidarem com casos 

identificados de violência (Tabela 4). No caso do Setor Saúde vale ressaltar que essa 

função ficou atribuída a diversos cargos técnicos citados, sendo os profissionais 

preferenciais o psicólogo, o assistente social, o médico e o enfermeiro/auxiliar (Tabela 

5). De fato, esses profissionais são reconhecidos por seus pares como mais 

preparados para lidarem com casos de violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes.  

Pesquisas realizadas no Brasil parecem confirmar esse achado. Acioli et al 

(2008) realizaram levantamento sobre o conhecimento dos fonoaudiólogos da cidade 

de Recife/PE, a respeito da rede de serviços para casos de violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes, e mostraram que a principal conduta tomada por esses 

profissionais, diante desses casos, foi o encaminhamento para o serviço social ou o 

atendimento psicológico. Esses resultados provavelmente se devem ao fato de que é 

esperado que estes profissionais saibam lidar com esse tipo de situação, pelo próprio 

arsenal teórico e técnico de suas formações. Outro estudo realizado em 2010 (Souza et 
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al, 2010), dessa vez com cirurgiões-dentistas da cidade de João Pessoa/PB, aponta as 

Unidades Básicas de Saúde como sendo o órgão de maior importância e presteza para 

a realização dos atendimentos dos casos de violência. 

Situação bastante diferente é apresentada pelo Setor Educação, no qual a 

maior parte das instituições não contava com profissionais preferenciais (Tabela 4), 

porém quando mencionavam haver esse profissional, o mesmo ocupava o cargo de 

coordenação/direção (Tabela 5). Esse fato deixa explícito que não é o professor quem 

lida com os casos de violência contra as crianças e os adolescentes quando 

identificados. O tema da violência, principalmente contra crianças e adolescentes, se 

constitui em tarefa tão complicada para as pessoas em geral, que não é de se 

estranhar que, quando os casos são identificados no ambiene escolar, sejam 

repassados para instâncias superiores, já que as escolas brasileiras não costumam 

contar com profissionais de saúde em suas equipes. Assim sendo, é de se esperar que 

os educadores se remetam à coordenação para que tais casos sejam devidamente 

acompanhados fora da escola.  

Faleiros et al (2009) investigaram a prevalência de maus-tratos domésticos 

entre crianças de 0 a 10 anos de estabelecimentos educacionais públicos e privados na 

cidade de Ribeirão Preto/SP. Dos 391 casos assinalados pelos 

educadores/professores, 86% não recebiam nenhum tipo de acompanhamento, 7% 

recebiam atenção especializada, e em 7% dos casos os educadores/professores não 

sabiam referir se estavam ou não sendo acompanhados. A prevalência de maus-tratos 

nas instituições educacionais pesquisadas ficou em 5,7%, enquanto a prevalência 

oficial do Setor Educação, estimada por três Conselhos Tutelares na cidade de 

Ribeirão Preto/SP ficou em de 0,3%, revelando a subnotificação no Setor da Educação. 

Vale ressaltar que na nossa pesquisa um número significativo (55,0%) das instituições 

do Setor Educação sequer identificou casos de violência contra crianças e 

adolescentes nos últimos 12 meses. 

Os professores têm papel estratégico na questão da violência, pois além de 

passarem longo tempo com as crianças e com os adolescentes, geralmente têm maior 

acesso aos responsáveis pelos mesmos, o que deveria refletir na maior identificação 

dos casos, seguido naturalmente do acompanhamento dos mesmos. Sendo assim, os 

professores poderiam exercer papel mais atuante no combate à violência contra 

crianças e adolescentes. 
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No Setor Social e Cidadania, assim como no Setor Saúde, metade contava e 

metade não contava com profissionais preferenciais para lidarem com casos de 

violência identificados. No Setor Social e Cidadania, o psicólogo aparece com a maior 

porcentagem, seguido do assistente social, o que nos faz pensar na hipótese de que, 

se as escolas contassem com esses profissionais em suas equipes, provavelmente o 

atendimento dos casos se daria no próprio ambiente escolar, sem necessidade de 

sobrecarregar o Setor Saúde, salvos os casos que necessitassem de atenção 

especializada. 

Do Setor Segurança apenas um de cinco equipamentos (20%) referiu ter 

profissional preferencial, sendo este o investigador/escrivão. Como esperado, o Setor 

Segurança conta com equipamentos que, socialmente, têm a função mais de vigilância 

e punição do que de cuidado. 

O Setor Justiça e o Setor Conselhos de Direito, representados respectivamente 

pelo Fórum e o Conselho Tutelar, não contam com profissionais preferenciais. 

Provavelmente todos os profissionais que trabalham nessas instituições desempenham 

a função de atender e/ou acompanhar os casos, não sendo necessário, portanto, 

designar um profissional específico para essas funções. 

As respostas negativas, sobre se as instituições mantinham ou não profissional 

preferencial, não significam necessariamente despreparo dos profissionais envolvidos, 

mas podem indicar que diversos profissionais em uma mesma instituição fazem o 

acolhimento, atendimento ou encaminhamento desses casos, a exemplo do Fórum e 

do Conselho Tutelar. 

 

5.6 Conselho Tutelar 
 

Este órgão merece destaque, já que é sempre um dos mais citados por 

profissionais de diversas áreas e sempre um dos mais lembrados por profissionais 

quando se trata de questões relacionadas à violência contra a criança e o adolescente 

(Habigzang et al, 2005; Pereira, Williams, 2008; Granville-Garcia et al, 2009). É 

considerado um importante órgão no combate à violência contra crianças e 

adolescentes, cuja existência está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) (Brasil, 1990). O Conselho Tutelar fica a cargo da sociedade civil, sendo seus 

membros escolhidos pela população local para um mandato de quatro anos.  Um dos 

critérios exigidos para ser membro do Conselho é a “reconhecida idoneidade moral”, 
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disposto no Art. 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa maneira, vale 

ressaltar que, para ser integrante do Conselho Tutelar, não é exigido nenhum tipo de 

formação, experiência ou obrigatoriedade de qualquer curso referente ao tema 

específico da violência. Esse fato é preocupante, pois até mesmo profissionais que 

contam com ferramentas teóricas e metodológicas, encontram dificuldades para 

lidarem com os casos de violência. Sabemos que somente o desejo de ajudar, a boa 

vontade e a disponibilidade, embora importantes, na maior parte dos casos, mostram-

se insuficientes para lidar com a violência, tendo em vista a complexidade dos fatores 

que envolvem casos de violência contra as crianças e os adolescentes. Este ponto 

deveria ser revisto pelo poder público, pois a adequada formação profissional resultaria 

em um maior impacto na efetividade das condutas tomadas diante dos casos de 

violência. 

Se por um lado parece favorável que os conselheiros sejam moradores e 

trabalhadores da comunidade, por outro lado esses líderes podem sofrer pressões. 

Nesse sentido, pesquisas apontam, por exemplo, as vantagens e desvantagens dos 

Agentes Comunitários de Saúde da Estratégia de Saúde da Família morarem e 

trabalharem no mesmo território (Nunes et al, 2002; Jardim, Lancman, 2009). A ideia 

de residir e trabalhar na própria comunidade é uma tentativa de aumentar a eficácia do 

trabalho, mas também envolve questões como a perda da privacidade, 

constrangimentos a si e seus familiares, e, inclusive, medo de represálias, denúncia 

para a polícia ou notificação pelo Conselho Tutelar em situações de violência. 

 

5.7 Capacitação da rede 
 

Investigou-se nessa pesquisa se, caso não houvesse profissional preferencial 

para lidar com os casos de violência, havia interesse por parte da instituição em indicar 

algum dos seus profissionais para receber capacitação ou sensibilização para lidar com 

esses casos (Tabela 6). 

 Todos os equipamentos dos Setores Saúde, Justiça, Segurança e Conselhos 

de Direito, que não contavam com profissional preferencial, responderam que 

indicariam alguém da instituição para receber algum tipo de capacitação/sensibilização. 

Os Setores Educação e Social e Cidadania, embora não tenham sido unânimes nessa 

resposta, obtiveram um índice elevado de respostas positivas nesse item. Isso revela 

que houve interesse de equipamentos de todos os Setores da rede em obterem algum 
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tipo de capacitação/sensibilização para seus funcionários, portanto, iniciativas 

governamentais poderiam preencher essa lacuna de necessidades na formação de 

profissionais da rede.  

Dando sequência à investigação do tema sobre capacitação, perguntamos se 

as instituições haviam recebido algum tipo de sensibilização ou capacitação em 

violência nos últimos cinco anos, e analisamos as respostas, segundo a existência ou 

não de profissionais preferenciais para lidar com os casos (Tabela 7). Os Setores 

Saúde, Educação e Social e Cidadania que contavam com profissionais preferenciais 

responderam majoritariamente que seus funcionários haviam sido capacitados nos 

últimos cinco anos. Apenas um equipamento do Setor Segurança que contava com um 

profissional preferencial não recebeu capacitação nesse período. 

Considerando todas as instituições de todos os Setores que não contavam com 

profissional preferencial para lidar com casos de violência, apenas o Setor Saúde 

manteve mais da metade das respostas positivas, em relação a seus funcionários 

terem sido capacitados nos últimos cinco anos, o que aponta que o Setor Saúde talvez 

seja o Setor que mais receba capacitações, se comparado aos outros. Os 

equipamentos dos Setores Educação, Social e Cidadania e Segurança que não 

contavam com profissional preferencial responderam, em sua maioria, que não foram 

capacitados nos últimos cinco anos. 

O Fórum e o Conselho Tutelar não possuem profissionais preferencias, e seus 

funcionários foram capacitados nos últimos cinco anos, resultados esperados para 

estas instituições, perante as funções exercidas por esses órgãos, como já foi discutido 

anteriormente. 

Os dados apontam que a capacitação favorece a existência de profissionais 

preferenciais nas instituições, e que há um interesse geral dos Setores em terem seus 

profissionais capacitados.  Um estudo realizado com professores de educação infantil 

da cidade de Araçatuba/SP (Garbin, Queiroz, 2010) verificou uma associação 

significativa (p=0,0364) entre a obtenção de informações sobre o tema da violência e o 

sentimento de responsabilidade dos professores acerca desses casos. Seria 

importante que as capacitações fizessem parte de uma política nacional na área de 

violência, independente de iniciativas por parte da sociedade civil. Sabemos que a 

capacitação não é a única condição no combate à violência, porém deveria ser um dos 

principais pilares da política pública nesse enfrentamento, desde que planejada de 

acordo com as diferentes necessidades identificadas nos diversos Setores. A seguir, 
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faremos a distinção entre dois tipos de capacitação aqui propostos: a ampliada e a 

direcionada. A capacitação ampliada, ou seja, para toda uma categoria de determinado 

Setor ou determinado equipamento, é interessante do ponto de vista educacional, pois 

teoricamente oferece condições iguais de treinamento perante casos de violência que 

possam aparecer na rotina diária desses profissionais. Mas vale destacar que diante do 

desinteresse ou inaptidão de determinados profissionais para lidar com casos dessa 

natureza, as capacitações obrigatórias não são, necessariamente, fator de sucesso no 

combate à violência, uma vez que a obrigatoriedade implica em capacitar também os 

profissionais que não estão dispostos a isso, por razões diversas. Já uma capacitação 

direcionada, ou seja, para um grupo vocacionado, nos parece mais interessante, pois 

provavelmente o interesse prévio no assunto e a disponibilidade em lidar com casos 

dessa natureza favoreçam a aquisição de conhecimento e mudança de atitudes, no 

sentido de adotar condutas mais apropriadas no enfrentamento da violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 

Na capacitação direcionada, os gestores e coordenadores dos diversos 

Setores e equipamentos teriam a função de elencar esses profissionais vocacionados 

para receberem formação teórica e prática, pois pelo próprio cargo que ocupam, 

estariam em posição estratégica para identificá-los. Se não há definição prévia de 

quem será capacitado, corre-se o risco de investir recursos públicos em profissionais 

desinteressados e pouco propensos a contribuir efetivamente no combate à violência, o 

que seria um desperdício de recursos em capacitações ineficazes. 

A capacitação direcionada também tem a vantagem de preparar os 

profissionais vocacionados para trabalharem de forma preventiva, detectando os 

fatores de risco que poderiam propiciar a violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, adotando as devidas condutas na proteção dessa população.  

Como discutido no início deste capítulo, os profissionais da área da saúde, 

principalmente os que atuam na Atenção Primária à Saúde, estariam em condições 

estratégicas para detectar riscos e identificar as vítimas de violência.  As capacitações 

para a área da saúde teriam o objetivo de informar e formar os profissionais para a 

realização de atendimentos e trabalho em rede, pois o atendimento é da 

responsabilidade desses profissionais da área da saúde. As capacitações para a área 

da educação teriam o objetivo de informar e facilitar a identificação dos casos por 

esses profissionais, além de prepará-los para o encaminhamento adequado e para o 

trabalho em parceria com a área da saúde. A capacitação para profissionais da 
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educação também seria importante, uma vez que facilitaria não só a identificação de 

casos atuais, como também a detecção precoce de situações de violência que 

coloquem em risco as crianças e adolescentes. 

A Organização Pan-Americana da Saúde recomenda que o trabalho em rede 

deva ser fortalecido, criando alianças estratégicas de intervenções e capacitação para 

os países em suas necessidades (OPAS, 2003). 

O Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde da OMS (Krug et al, 2002) aponta 

que os profissionais da área da saúde e educação têm responsabilidades especiais no 

combate à violência, e  enfatiza que a prevenção precisa ser integrada nas políticas 

públicas sociais e educacionais, enquanto o setor de saúde pública deve garantir a 

eficácia dos serviços para as vítimas de violência.  

 

 



 

 

50 

6. CONCLUSÕES 
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6. CONCLUSÕES 
 

As 142 instituições públicas do município de Embu/SP que trabalhavam com 

crianças e adolescentes no início de junho de 2006, encontravam-se distribuídas nos 

seguintes Setores: Saúde (n=19; 13,4%), Educação (n=91; 64,1%), Justiça (n=1; 

0,7%), Social e Cidadania (n=25; 17,6%), Segurança (n=5; 3,5%) e Conselhos de 

Direito (n=1; 0,7%). 

Seguem abaixo as conclusões do presente estudo em resposta aos objetivos 

propostos: 

 

1. Identificação de casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

 

Das 142 instituições pesquisadas, 82 (57,7%) identificaram algum caso de 

violência na sua clientela nos últimos 12 meses. Em cada Setor foi verificada a taxa de 

identificação (número de instituições que identificaram dividido pelo total de instituições 

do Setor): Saúde (17/19=89,5%), Educação (41/91=45,0%), Justiça (1/1=100,0%), 

Social e Cidadania (18/25=72,0%, Segurança: 4/5=80,0% e Conselhos de Direito 

(1/1=100,0%).  

A saúde apresentou um alto índice de identificação dos casos, enquanto 

a Educação apresentou o menor índice de identificação. 

 

2. Atendimento e/ou encaminhamento para outros locais/equipamentos 

 

Considerando as 82 instituições que identificaram casos de violência nos 

últimos 12 meses, 49 dessas instituições (59,8%) prestaram atendimento. Em cada 

Setor foi identificada a taxa de atendimento (número de instituições que atenderam 

dividido pelo número de instituições que identificaram): Saúde (9/17=52,9%), Educação 

(25/41=61,0%), Justiça (1/1=100,0%), Social e Cidadania (13/18=72,2%), Segurança 

(0/4=0,0%) e Conselhos de Direito (1/1=100,0%). Essas taxas incluem instituições que 

não realizaram encaminhamentos. 

Das 82 instituições que identificaram casos nos últimos 12 meses, 53 (64,4%) 

encaminharam os casos. Em cada Setor foi identificada a taxa de encaminhamento 

(número de instituições que encaminharam dividido pelo número de instituições que 

identificaram): Saúde (12/17=70,6%), Educação (24/41=58,5%), Justiça (1/1=100,0%), 
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Social e Cidadania (11/18=61,1%), Segurança (4/4=100,0%), Conselhos de Direito 

(1/1=100,0%). Essas taxas incluem instituições que não realizaram atendimentos. 

Das 82 instituições que identificaram casos de violência, 20 (24,4%) não 

atenderam e nem encaminharam. Em cada Setor foi identificada a taxa de 

inoperância (número de instituições que não atenderam e nem encaminharam dividido 

pelo número de instituições que identificaram): Saúde (4/17=23,5%), Educação 

(11/41=26,8%), Justiça (0/1=0,0%), Social e Cidadania (5/18=27,8%), Segurança 

(0/4=0,0%) e Conselhos de Direito (0/1=0,0%). 

Chama a atenção que cerca de ¼ do total das instituições não tiveram 

nenhuma conduta diante dos casos identificados, ou seja, as mesmas nem 

atenderam e nem realizaram qualquer encaminhamento. 

 

3. Existência de profissional preferencial para lidar com os casos 

 

Das 142 instituições pesquisadas, 51 (35,9%) tinham profissional preferencial 

para lidar com os casos de violência contra crianças e adolescentes. Em cada Setor foi 

identificada a taxa de existência de profissional preferencial (número de instituições 

com profissional preferencial dividido pelo total de instituições do Setor): Saúde 

(9/19=47,3%), Educação (30/90=33,3%), Justiça (0/1=0,0%), Social e Cidadania 

(11/25=44,0%), Segurança (1/5=20,0%) e Conselhos de Direito (0/1=0,0%).  

As maiores taxas de existência de profissional preferencial foram 

verificadas nos Setores Saúde e Social e Cidadania. 

 

4. Interesse das instituições que não contam com profissional preferencial em 

receber sensibilização/capacitação. 

 

Das 89 instituições que referiram não contar com profissional preferencial, 82 

(92,1%) indicariam alguém da instituição para receber sensibilização ou capacitação. 

Em cada Setor foi identificada a taxa de receptividade para sensibilização/capacitação 

(número de instituições que indicariam alguém para receber sensibilização/capacitação 

dividido pelo número de instituições que não contavam com profissional preferencial): 

Saúde (10/10=100,0%), Educação (54/60=90,0%), Justiça (1/1=100,0), Social e 

Cidadania (12/13=92,3%), Segurança (4/4=100,0%) e Conselhos de Direito 

(1/1=100,0%). 
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A taxa de receptividade para sensibilização/capacitação foi extremamente 

alta em todos os Setores. 

 

5. Cargos ou funções dos profissionais preferenciais para lidar com violência 

intrafamiliar 

 

Considerando todos os Setores, os profissionais que se destacaram como 

preferenciais para lidar com questões relacionadas à violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes foram o psicólogo e o assistente social. 

 

6. Capacitação recebida pelos profissionais dessas instituições nos últimos 

cinco anos 

 

Das 139 instituições que responderam a essa pergunta, 73 (52,5%) tiveram 

seus funcionários capacitados nos últimos cinco anos para lidarem com casos de 

violência contra crianças e adolescentes. Em cada Setor foi identificada a taxa de 

capacitação recebida (número de instituições que receberam capacitação nos últimos 

cinco anos dividido pelo número de instituições que responderam essa questão): 

Saúde (13/19=68,4%), Educação (45/88=51,1%), Justiça (1/1=100,0%), Social e 

Cidadania (12/25=48,0%), Segurança (1/5=20,0%) e Conselhos de Direito 

(1/1=100,0%).  

No município de Embu/SP, metade de todas as instituições foram 

capacitadas nos últimos cinco anos, sendo que as taxas de capacitação recebida 

variaram entre os Setores, com destaque para o Setor Saúde. 

 

7. Associação entre capacitação e existência de profissional preferencial 

 

As instituições cujas equipes receberam capacitação ou sensibilização nos 

últimos cinco anos tiveram o dobro da probabilidade de ter um profissional preferencial 

para lidar com casos de violência, na comparação com as instituições que não 

capacitaram seus profissionais nos últimos 5 anos (OR=2,2;IC 95%:1,1-4,5; p=0,028). 

A capacitação favorece a existência de profissional preferencial na 

instituição para o atendimento de casos de violência intrafamiliar contra crianças 

e adolescentes.  



 

 

54 

 

8. Guia de divulgação e potencialização do uso da rede de instituições do 

município 

 

Foi desenvolvido por nossa equipe de pesquisa o “Guia da Rede de Apoio ao 

Enfrentamento da Violência Intrafamiliar Contra Crianças e Adolescentes” (anexo 4), 

identificando todas as instituições públicas que trabalhavam com crianças e 

adolescentes.  

A rede de instituições públicas existente no município de Embu/SP foi 

divulgada através da distribuição do Guia a todas as instituições participantes da 

pesquisa. 
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7. RECOMENDAÇÕES 
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7. Recomendações 
 
 

Conhecer o funcionamento das instituições dos variados Setores que compõem 

a rede pública de um determinado município é fundamental para a reorganização dos 

serviços e melhor integração dos mesmos no trabalho em rede, visando aprimorar o 

atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar. 

Com base nas evidências obtidas pelo presente estudo, é possível fazer as 

seguintes recomendações: 

A identificação de casos de violência contra crianças e adolescentes pelas 

escolas, serviços de saúde e demais instituições públicas ainda é deficitária e pode ser 

estimulada por estratégias de capacitação junto a profissionais da rede, a fim de que as 

crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar sejam devidamente atendidas 

ou encaminhadas.  

Faz-se necessário investimento na área de capacitação para profissionais de 

todos os Setores, sendo prioritários os Setores da Saúde e Educação, uma vez que 

são os profissionais desses Setores que estão na linha de frente, tanto no cuidado 

como no acompanhamento do desenvolvimento de crianças e adolescentes. O 

investimento nessa área produziria aumento na identificação de casos no momento 

atual e na identificação de crianças e adolescentes em risco de sofrer agravamento das 

agressões a que são submetidos no ambiente doméstico. A capacitação de 

educadores contribuiria para a identificação precoce dos casos e realização dos 

encaminhamentos adequados. A capacitação de profissionais da saúde favoreceria 

elevação na identificação de casos em sua clientela, favorecendo o tratamento mais 

apropriado das vítimas, ou seja, estimulando a interrupção da violência e evitando 

maiores prejuízos em longo prazo no desenvolvimento desses jovens. As capacitações 

adequadas seriam, sem dúvida, uma das principais estratégias de prevenção e 

interrupção da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes em nosso meio. 

As capacitações seriam mais efetivas se elaboradas de acordo com o público-

alvo a ser capacitado, e segundo os objetivos específicos a serem alcançados. Para a 

área da saúde, a capacitação deveria englobar não somente a aquisição de 

conhecimentos, mas também a mudança de atitudes em sua prática diária, de forma a 

contribuir com o aprimoramento da formação desses profissionais para melhor 

atendimento das vítimas de violência e uso mais efetivo da rede. Para a área da 

educação, a capacitação deveria englobar informação e trabalho em parceria com a 
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área da saúde no acompanhamento dos casos. As capacitações poderiam ser mais 

efetivas, caso incluíssem supervisões em longo prazo, com o objetivo de 

instrumentalizar e potencializar a atuação dos profissionais que se deparam com casos 

de violência em seus ambientes de trabalho. 

Aproveitando a preocupação dos diversos setores da rede pública com a 

questão da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, seria importante 

estabelecer estratégias para integrar as ações setoriais, buscando uma linguagem 

uniforme e um sistema de dados unificado. Essas estratégias favoreceriam a 

comunicação entre os diferentes setores que atuam direta ou indiretamente com 

questões relacionadas à violência, estariam focadas na responsabilidade conjunta 

diante dos casos em acompanhamento e evitaria a compartimentalização das diversas 

ações. 

Uma diretriz federal estruturada, regulamentada e, portanto, oficial deveria ser 

instituída na rede pública no tocante a fatores fundamentais no combate à violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes, como reestruturação dos serviços e 

estabelecimento de diretrizes para o fluxo da clientela dentro da rede. Uma política 

pública com normas e regulamentos livres de influências políticas, religiosas e 

interesses individuais seria fundamental para a criação de uma diretriz que possa 

atender os interesses da população de crianças e adolescentes vitimizados. Além do 

mais, com critérios mais específicos e fluxos mais delineados, sem dúvida, a questão 

do combate à violência poderia atingir um patamar bem mais elevado em nosso país. 
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8. ANEXOS 
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Anexo1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

O projeto de pesquisa: 

 A pesquisa “Enfrentamento da Violência Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes no 
município de Embu/SP” está sendo realizada pelo Setor de Psiquiatria Social/Departamento de 
Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em parceria 
com a Prefeitura do Município de Embu/SP, com financiamento do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Programa Institutos do Milênio (2006-2008). 

 Os principais objetivos desta pesquisa são: (1) organizar uma Rede de Atenção e Proteção à 
Infância e Adolescência do município de Embu/SP e (2) desenvolver um modelo de intervenção para o 
enfrentamento da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, testando sua efetividade com 
vistas a replicabilidade em outros municípios brasileiros. Para isto faz-se necessária a realização de um 
mapeamento das instituições de diferentes áreas de atuação (saúde, educação, cidadania, justiça, 
segurança, ONGs, entre outras) do município de Embu/SP, quando dados acerca do trabalho realizado 
pela instituição precisam ser coletados. 

  Todo participante desta pesquisa tem direito a ser mantido atualizado sobre os resultados 
parciais ou finais do estudo, podendo desistir a qualquer momento. Em qualquer etapa da pesquisa os 
participantes poderão ter acesso aos profissionais envolvidos no estudo para esclarecimento de dúvidas. 
O pesquisador responsável por esta pesquisa é a Dra. Isabel A. S. Bordin, que pode ser encontrada na 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na Rua Botucatu, 685, Vila Clementino, São Paulo, ou 
pelo telefone (011) 5575-6427. 

Termo de Consentimento 

 Eu, abaixo assinado, estou suficientemente esclarecido sobre os objetivos desta pesquisa 
e concordo em conceder entrevista, fornecendo dados acerca do trabalho realizado pela 
instituição abaixo citada. Entendo que as minhas respostas serão importantes para apoiar o 
desenvolvimento de uma Rede de Atenção e Proteção à Infância e Adolescência no município de 
Embu/SP e ao enfrentamento da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 

São Paulo,     de               de 2006. 
______________________________________________________ 
Nome e assinatura do entrevistado 
______________________________________________________________________ 
Nome da instituição pesquisada 
(Somente para o responsável do projeto) 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
participante para a participação neste estudo. 
 
 
___________________________________________________________ 
Assinatura do responsável, membro da equipe de pesquisa. 
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Anexo 2: Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Enfrentamento da violência 
intrafamiliar contra crianças e adolescentes em três municípios brasileiros: 
subprojeto do estudo saúde mental e violência”. 
 



 

 

62 

 



 

 

63 



 

 

64 

 
 
Anexo 3: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP (97.758) 
 
 
Pesquisa: “Abordagem da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes pela 
rede de instituições públicas que trabalham com menores de 18 anos no município de 
Embu/SP”. 
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Anexo 4: Guia Rede de Atenção e Proteção à Infância e Adolescência 
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ABSTRACT 
 
 
Background: Mapping public sector institutions to verify the existing resources to deal 

with children/adolescents victims of intra-familial violence in Brazilian municipalities is 

extremely necessary to guide public policy actions. Objectives: To map all public 

institutions from Embu city-São Paulo that were working with children/adolescents to 

verify how they act when facing intra-familial violence against children/adolescents. 

Methods: From June/2006 to May/2007, trained professionals interviewed coordinators 

of all public institutions from Embu city-São Paulo that were working with 

children/adolescents. A standardized questionnaire, developed by the research team, 

investigated the following topics: identification of cases among the institution clientele of 

children/adolescents in the past 12 months, non-operant status of the institution (does 

not assist or refer identified cases), existence of a preferential professional to assist 

cases (verifying their professional background), institution receptiveness to receive 

training, and the offering of training to staff in the past five years. Results: In 

2006/2007, the city had 142 public institutions working with children/adolescents 

distributed in the following sectors: Health (13.4%), Education (64.1%), Justice (0.7%), 

Social Affairs (17.6%), Security (3.5%) and Rights’ Councils (0.7%). The Health Sector 

presented a high rate of identification of cases in the past 12 months (89.5%), while the 

Education Sector presented the lowest identification rate (45.0%). About ¼ of the total 

number of institutions did not act in the presence of identified cases (no assistance or 

referral). The highest rates regarding the existence of a preferential professional to 

assist cases were registered in the Health Sector (47.3%) and Social Affairs (44.0%). 

When considering all sectors, psychologists and social workers were most frequently 

these preferential professionals. The rate of receptiveness to receive training among the 

institutions that did not dispose of a preferential professional was extremely high in all 

sectors (≥90.0%). Staff from half of all mapped institutions received training in the past 

five years, with the highest rate observed in the Health Sector (68.4%). Institutions 

which staff received training had twice the probability of having a preferential 

professional to assist victims of violence than institutions that did not offer training to 

staff (OR=2.2; 95% CI: 1.1-4.5; p=0.028). Conclusion: The recognition of victims of 

intra-familial violence among the clientele of children and adolescents from the different 

institutions still needs to achieve higher rates. The rate of non-operant status of 

institutions is still high since many cases do not receive the necessary assistance or 

referral. The rate of institution receptiveness for training is high among those that did not 

dispose of a preferential professional. Training favors the existence of a preferential 

professional responsible for the assistance of cases. 

 

 


