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RESUMO 

 

 

O presente trabalho pretende, por meio da abordagem qualitativa e do estudo de 

caso, analisar as narrativas de pediatras da atenção básica básica de saúde do 

município do Embu e de um ambulatório de especialidades do município de São 

Paulo, com o objetivo de apreender como esses profissionais lidam com a questão 

do abuso sexual infantil. Para a coleta de dados, foram utilizadas as técnicas de 

observação não participante, entrevistas gravadas com roteiro semiestruturado e 

registro em diário de campo. A partir das entrevistas gravadas, foram construídas 

narrativas, analisadas segundo a orientação de Pope (2009), o que resultou na 

construção dos eixos empíricos, a saber: a) os pediatras frente à situação de abuso 

sexual; b) ambiguidade ante a notificação; c) necessidade de encontrar marcas 

físicas e d) a questão do vínculo com o paciente e com a instituição. Os resultados 

mostraram que o abuso sexual infantil provoca nos profissionais reações emocionais 

que prejudicam a objetividade diagnóstica. Por outro lado, apontam que o vínculo 

com o paciente ajuda a conhecê-lo melhor, permitindo suspeitar de maus-tratos, 

apesar de a maioria insistir na necessidade de encontrar sinais físicos de abuso. Em 

que pese o treinamento em matéria do abuso sexual, pelo qual a maioria dos 

profissionais passa, persiste o entendimento de que a notificação de suspeita de 

abuso poderá gerar problemas, tanto pessoais quanto profissionais. Resta apontar, 

enquanto perdurar a ineficácia da lei, e considerando os cuidados demandados 

quando a criança entra no serviço de saúde, a importância para a sensibilização do 

papel protetivo exercido por esses profissionais, no momento em que não perdem a 

oportunidade de notificação dos casos suspeitos ou diagnosticados, considerando 

sua co-responsabilidade pela continuidade ou não da violência sofrida pela criança. 

 

Palavras-chave: abuso sexual infantil, notificação de abuso sexual, violência contra 

crianças. 
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ABSTRACT 

 

 

This research intends to analyze, through a qualitative approach and a case study, 

the narratives of Pediatricians from the basic health care service of Embu County and 

one specialized clinic in Sao Paulo County, with the purpose of learning how these 

professionals deal with the question of child sexual abuse. The data collection was 

made through non-participative observation techniques, semi-structured recorded 

interviews and registrations in a field notebook. The data were presented through the 

construction of narratives from the analysis of the recorded interviews following the 

orientation of Pope et al. (2009), which resulted in the construction of empiric axels, 

to be noted: a) the pediatricians facing the sexual abuse situation; b) ambiguity upon 

the notification; c) the necessity for finding physical signs and d) the question of ties 

with the patient and with the institution. The results show that sexual child abuse 

brings out emotional reactions in the professionals which harm the diagnostic 

objectiveness. On the other hand, they point out that bonding with patients helps 

better knowing them, thus allowing the detection of foul play, outthought most insist in 

finding evidence of physical signs of abuse. Despite all the training on sexual abuse 

which the majority of professionals go through, a common notion persists that when 

one notifies the suspicion of a case of abuse, it may cause not only personal, but 

also professional problems. We still point out that while the inefficiency of the law 

exists and considering the care demanded when a child enters the health care 

service, the importance of the sensitivity of the protective role exercised by these 

professionals at the moment they elect not to miss the opportunity of notification of 

suspicious or detected abuse cases, taking into consideration their co-responsibility 

for the continuation or not of the violence suffered by such child. 

 

 

Key words: Sexual child abuse, sexual abuse notification, violence against children. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Trabalhava em meu consultório de psicologia desde 1987, quando, em 1994, 

ingressei no serviço público, através da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo, em concurso realizado para psicólogos, para trabalhar nos Centros de 

Acompanhamento de Desenvolvimento Infantil (CADIs). Como havia apenas uma 

vaga, e fui classificada em segundo lugar, fui chamada para trabalhar na equipe 

técnica do Escritório Regional de Saúde 3 (ERSA 3) para acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos em todos os CADIs da região do Sacomã, na capital de São Paulo .  

Trabalhei por quatro meses no ERSA 3, tempo em que me ocupei do 

treinamento das pagens dos CADIs, sobre o desenvolvimento das crianças de 0 a 4 

anos de idade, quando, devido à mudança de governo, fui transferida para o Núcleo 

de Gestão Assistencial 39 Santa Cruz (NGA39 – Sta. Cruz). 

O Nga 39 Santa Cruz era, na época, um Ambulatório de Especialidades 

Médicas, oriundo do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS). Durante um ano, trabalhei no atendimento ambulatorial de 

crianças, que era uma demanda da região. Após esse período, fui convidada pela 

direção do Nga para assumir o cargo de Encarregada da Equipe Técnica do Nga. 

Consegui conciliar as duas funções por um período de oito meses – tempo suficiente 

para encerrar os casos que atendia e encaminhar aqueles cuja alta não foi possível. 

Desde o término da graduação, meu interesse foi a psicanálise. Fiz dez anos 

de análise, surpervisão de meus atendimentos e grupos de estudo, que mantenho 

até hoje. Os espaços psicanalíticos que frequentava não estimulavam a academia, e 

mantive-me por anos nesse círculo fechado. 

Em 1998, assumi a direção do Nga e diante da nova função e meu interesse 

pela Saúde Coletiva, inscrevi-me em um curso de especialização em Saúde Coletiva 

no Centro de Estudos em Saúde Coletiva (CESCO), da Universidade Federal de São 

Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM), coordenado pela Profa. Dra. 

Eleonora Menicuccci de Oliveira. Nessa mesma época iniciei a militância na 

Subcomissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Comissão de Direitos 

Humanos da Ordem dos Adogados do Brasil (OAB-SP). Minha participação era 

desde reuniões em que se discutiam as questões das crianças em conflito com a lei 



20 

 

 

até pequenos confrontos nas unidades da antiga Fundação Estadual para o Bem 

Estar do Menor (FEBEM). 

Em um desses confrontos dos internos da FEBEM com a polícia, pude notar 

que as crianças internadas tinham muitos problemas de saúde, como escabiose e 

piolhos, resultado de um confinamento insalubre. Junto com dois pediatras, da 

unidade em que trabalhava, e dois residentes da Medicina Preventiva da UNIFESP, 

que eram meus colegas do curso de Saúde Coletiva, fizemos, durante um dia inteiro, 

um mutirão para tratar aqueles problemas de saúde dos internos. 

A partir daí, percebi que estava abraçando a Saúde Coletiva. Fiquei 

extremamente envolvida com a área e consegui, por meio dos professores do curso, 

ter uma boa orientação sobre o trabalho de gestão. Reduzi meus atendimentos 

particulares e mantive os grupos de estudos de Freud e Lacan, pois a gestão do Nga 

consumia muito do meu tempo. 

Foi tão fundamental esse encontro com a Saúde Coletiva que, durante os 

oito anos em que estive na gestão do Nga, continuaram os contatos com o grupo da 

Saúde Coletiva da UNIFESP, frequentando algumas disciplinas da pós-graduação 

do Departamento de Enfermagem e da Medicina Preventiva, por intermédio da 

Profa. Eleonora. 

O que marcou, profundamente, naquele primeiro curso, foi uma aula de 

Metodologia, ministrada pela Profa. Eleonora, em que ela dizia que o objeto de 

investigação científica  ―deveria ser aquilo que nos incomodava‖. Passei anos com 

esta ideia em mente, pois em minha experiência clínica a questão do abuso sexual 

infantil esteve muito presente. Observei que alguns clientes adultos, geralmente 

mulheres, relatavam, com muito sofrimento, abusos sexuais vividos durante a 

infância. O que mais chamava a atenção era o fato de elas se sentirem culpadas por 

não conseguirem impedir a ocorrência e a repetição do abuso, ficando em 

silêncio...... E isso, realmente, me incomodava.  

Em 2006, deixei a diretoria do Nga e decidi procurar a professora Eleonora 

levando o meu desconforto, e iniciamos um longo trajeto, até eu conseguir 

especificar qual era a minha questão, o que eu realmente queria investigar. Afinal, o 

que me incomodava era o sofrimento de minhas pacientes, devido ao silêncio sobre 

seu abuso. Queria entender como elas, quando crianças, manifestaram seu 

sofrimento e tentavam transmiti-lo. Foi fundamental a paciência da professora 
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Eleonora e a entrada do Dr. Renato Nabas Ventura, como co-orientador, com toda a 

sua experiência como pediatra e em atendimentos de crianças abusadas 

sexualmente. Até que percebi que não teria como investigar essa questão por meio 

das crianças, seus familiares e cuidadores e, sim, por meio dos profissionais 

próximos. Quem melhor para ajudar no entendimento dessa questão do que os 

pediatras que assistem quase a totalidade das crianças em suas consultas de 

rotina?   

E assim foram construídos os sujeitos da pesquisa – os médicos pediatras. 

Passei então, a consultar a literatura a respeito do abuso sexual infantil e do trabalho 

dos pediatras com crianças abusadas sexualmente, nas bases Medline/Pub Med e 

Scielo e em livros de autores reconhecidos, utilizando os termos: abuso sexual 

infantil, violência contra crianças, violência sexual e notificação de abuso sexual.  

Nessa imersão teórica, percebemos que a questão do subdiagnóstico e 

subnotificação era um grande problema na área da violência contra as crianças. 

Decidimos, então pesquisar o/as médico/as pediatras frente à questão da notificação 

do abuso sexual infantil. E para tanto, consideramos que seria interessante para a 

pesquisa entrevistar pediatras que já haviam passado por capacitação para esse 

tipo de atendimento. Tínhamos conhecimento, através de um programa de 

integração docente assistencial da UNIFESP, que os pediatras do município do 

Embu, na região metropolitana de São Paulo, faziam constantemente essa 

capacitação. 

Pensamos também em entrevistar pediatras que não foram capacitados na 

questão da violência contra as crianças. Em contato com o diretor do Nga, com 

quem trabalhei, soubemos que havia dois profissionais, recém contratados que 

nunca tinham participado de capacitação.  

A partir de então, estava delineado meu trabalho. 
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1 A QUESTÃO DO ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

 

A questão dos maus-tratos, de acordo com Deslandes (1994), pode ser 

encontrada em relatos clínicos que datam de fins do século XIX, apesar de existirem 

desde a Antiguidade (Krugman, 2005). DeMause, apud Guerra (1998), estudou 

sobre a história da infância, e essa história é um pesadelo do qual recentemente 

começamos a despertar. O autor aponta que, quanto mais regressamos na história, 

mais reduzido é o nível de cuidado com as crianças, maior é a probabilidade de que 

houvessem sido assassinadas, abandonadas, espancadas, aterrorizadas e 

abusadas sexualmente. Explica que, por meio de seu estudo psico-histórico da 

infância e da sociedade, concluiu que a história da humanidade se fundou numa 

prática de violência contra as crianças. 

 A violência sexual contra crianças e adolescentes sempre se manifestou em 

todas as classes sociais de forma articulada ao nível de desenvolvimento civilizatório 

da sociedade, relacionando-se com a concepção de sexualidade humana, a 

compreensão sobre as relações de gênero, a posição da criança e o papel das 

famílias no interior das estruturas sociais e familiares. Assim, devemos entendê-la 

―em seu contexto histórico, econômico, cultural e ético‖ (Faleiros, 2000). 

Somente no século XX, mais precisamente na década de sessenta, a 

violência contra as crianças passa a constituir um problema de saúde, reconhecida 

sob a epígrafe "síndrome do bebê espancado‖ – SIBE – (the battered baby 

syndrome). Uma década após sua definição, alguns países reconhecem, em nível 

mais amplo, os maus-tratos como um sério problema de saúde pública. Nos Estados 

Unidos da América (EUA), na década de setenta, são criados programas nacionais 

de prevenção primária e secundária, além de centrais de denúncias, tornando 

público um problema considerado "particular" (Deslandes, 1994). 

O abuso sexual intrafamiliar é um fenômeno universal que ocorre em todas 

as idades, etnias, classes sociais, religiões e culturas, principalmente o incestuoso, 

praticado por alguém que a criança conhece, ama e na qual confia. Afinal, ela é 

educada para desconfiar de estranhos, o que facilita, assim, o domínio perverso 

sobre a criança (Furniss, 1993; Gabel, 1997; Drezett, 2001).  
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A criança é usada para satisfação sexual de um adulto ou adolescente mais 

velho, incluindo desde a prática de carícias, manipulação de genitálias, mama ou 

ânus, exploração sexual, voyeurismo, pornografia, exibicionismo, até o ato sexual, 

com ou sem penetração, sendo a violência sempre presumida em menores de 14 

anos (ABRAPIA, 2003). 

Segundo Pfeiffer e Salvagni (2005),  

 
O ato libidinoso é o mais frequente. Começa com sedução e 

intimidação, seguido de ameaça a ela ou alguém de sua família, 
sendo obrigada a praticar atos sexuais sem penetração vaginal, para 
não caracterizar estupro, porém sofre uma variedade de formas de 
contato sexual, incluindo sexo oral e anal. 

 

Palusci (2006), considera que ―o abuso é definido por meio de sinais 

indiretos da agressão psicológica, somado aos fatos relatados pela vítima ou por um 

adulto próximo.‖ Os principais sinais considerados pelo autor, como um alerta para 

uma avaliação mais ampla são: 

 

  curiosidade incomum sobre os genitais                                   medo de ficar só com determinada pessoa 

  mudança súbita emocional ou de comportamento                  abandono das antigas brincadeiras 

  problemas de sono e choro fácil         queixas somáticas 

  masturbação excessiva                                                               brincadeiras sexuais agressivas 

  problemas na escola                      lesões genitais e/ou anais                                                                 

  conhecimento sexual impróprio para a idade        hematomas                                                   

 histórias de vitimização sexual por parte dos pais – sobreviventes do abuso geralmente, repetem o 
ciclo 

 

Para Kaplan et al. (1997), ―crianças até 3 anos de idade tendem a não 

produzir uma recordação verbal de traumas ou de abusos passados, contudo suas 

experiências podem ser reproduzidas em seus jogos e fantasias.‖ 

É de difícil diagnóstico, pois acontece na maioria das vezes sob segredo, 

sem deixar marcas físicas, uma vez que o abusador age sem violência física, 

seduzindo e ameaçando, tornando a revelação mais perigosa que o próprio ato 

(Furniss, 1993; Cohen e Gobbetti, 1998).  

A verdadeira incidência do abuso sexual é desconhecida, acreditando-se ser 

uma das condições de maior subnotificação e sub-registro em todo o mundo, pois é 
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envolvido em um profundo pacto de silêncio, principal responsável pelo tímido 

número de denúncias (Deslandes, 1994; Drezett, 2001). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que no ano de 2002, cento 

e cinquenta milhões de meninas, e setenta e três milhões de meninos abaixo de 18 

anos foram forçados a manter relações sexuais, ou sofreram outras formas de 

violência sexual que envolveu contato físico (Andrews, 2004). 

Durante seis anos, de fevereiro de 1997 a fevereiro de 2003, a convite do 

Ministério da Justiça, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância 

e à Adolescência (ABRAPIA) implantou, desenvolveu e operacionalizou um sistema 

de recebimento de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes 

através do telefone 0800 99 0500, nacional e gratuito. Com parcerias em todo o 

país, foi desenvolvido o Sistema Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual Infanto-Juvenil. Os dados a seguir foram coletados durante os anos de 

operacionalização do telefone 0800 99 0500. 

 

 

Gráfico 1. Denúncias de abuso sexual por região do Brasil 
Período: janeiro de 2000 a janeiro de 2003 
Universo considerado: 1547 denúncias 
Fonte: ABRAPIA, 2003  
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Gráfico 2. Ranking dos estados em número de denúncias de abuso sexual 

Período: janeiro de 2000 a janeiro de 2003  
Universo considerado: 1547 denúncias 
Fonte: ABRAPIA, 2003 

 

 

Gráfico 3. Perfil das vítimas de abuso sexual por gênero 
Período: janeiro de 2000 a janeiro de 2003 
Universo considerado: 1547 denúncias 
Fonte: ABRAPIA, 2003 
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Gráfico 4. Perfil das vítimas de abuso sexual por idade 
Período: janeiro de 2000 a janeiro de 2003 
Universo considerado: 1547 denúncias 
Fonte: ABRAPIA, 2003 

  

No Estudo das Nações Unidas sobre a Violência Contra Crianças1, a 

ocorrência de violência sexual na família é cada vez mais reconhecida. Em um 

resumo do estudo de Finkelhor (2005), realizado em vinte e um países 

(principalmente países desenvolvidos), de 7 a 36% das mulheres, e de 3 a 29% dos 

homens relataram ter sido vítimas de violência sexual na infância, e a maioria dos 

estudos observou que meninas sofreram abusos numa proporção 1,5 a 3 vezes mais 

alta que meninos. Na maioria dos casos, o abuso ocorreu dentro do círculo familiar. 

O mesmo estudo apontou que, entre 1 e 21% das mulheres relataram que haviam 

sofrido abuso sexual antes de completarem quinze anos; na maioria dos casos, por 

parte de parentes do gênero masculino que não eram o pai ou o padrasto. 

As crianças são especialmente afetadas pela violência. Embora os sistemas 

de notificação e informação sobre violência contra a criança sejam fracos, os dados 

existentes sugerem que 96% dos casos de violência física e 64% dos casos de 

abuso sexual contra crianças de até 6 anos sejam cometidos por familiares 

(UNICEF, 2005). 

Nos dados das Tabelas 1 e 2 do estudo realizado por Gobbetti (2000), 

observamos que o maior percentual de abuso intrafamiliar é de Pai-filha e por mais 

                                                           
1 

Relatório do especialista independente para o Estudo das Nações Unidas sobre a Violência Contra 
Crianças. 2006. 
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de seis meses. O tempo de duração do abuso sugere um silêncio prolongado, que, 

como observado anteriormente, pode ser devido ao ―segredo familiar‖. 

 

Relações Atos     
Libidinosos 

Conjunção 
Carnal 

TOTAL TOTAL 

Incestuosas       N      %              

Pai-filha 25 11 36 32,73 

Padrasto-enteada  12 8 20 18,18 

Irmão-irmã 6 7 13 11,32 

Tio-sobrinha 5 5 10 9,03 

Pai-filho 6 - 6 5,45 

Tio-sobrinho 4 - 4 3,64 

Avô-neta 4 - 4 3,64 

Padrasto-enteado 3 - 3 2,73 

Primo-prima 2 1 3 2,73 

Mãe-filha 1 - 1 0,91 

Mãe-filho 1 - 1 0,91 

Irmão-irmão 1 - 1 0,91 

Irmã-irmã 1 - 1 0,91 

Primo-primo 1 - 1 0,91 

Cunhado-cunhada - 1 1 0,91 

Cunhado-cunhado 1 - 1 0,91 

Padrinho-afilhada 1 0 1 0,91 

Padrinho-afilhado 1 - 1 0,91 

Comp. da avó-neta 1 0 1 0,91 

Educador-criança 1 0 1 0,91 

TOTAL N 77 33 110           -- 

 
Tabela 1. Números e tipos de relacionamentos incestuosos 
Fonte: GOBBETTI, 2000 
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Atos     

Libidinosos 
Conjunção 

Carnal 

TOTAL TOTAL 

Duração do Abuso 
 

      N      %              

Ocasional (1 a 5 episódios) 14 8 22 20.00 

Até 6 meses  4 2 6 5.45 

6 meses a 11 meses 1 1 2 1.82 

1 ano a 1 ano e 11 meses  10 5 15 13.64 

2 anos a 2 anos e 11 meses 2 3 5 4.55 

3 anos ou mais  21 4 25 22.73 

Dados desconhecidos  25 10 35 31.82 

TOTAL N  77 33 110   

TOTAL %  70 30   100.00 

 
             Tabela 2. Duração e tipo de relações  
             Fonte: GOBBETTI, 2000 

 

Saffioti (1997) realizou uma pesquisa, no município de São Paulo,  sobre 

abuso sexual incestuoso2 e os dados apontaram que 71,5% dos abusadores eram 

os pais biológicos e 11,1% eram os padrastros.  

As consequências do abuso sexual são a base da grande maioria dos 

sintomas apresentados na fase adulta desses sujeitos, uma vez que o abuso ocorre 

no contexto de uma relação afetiva entre o autor (geralmente o pai) e sua vítima 

(geralmente a filha) e, segundo Freud (1974), por se tratar de uma relação 

incestuosa, proibida, proibição essa transmitida de geração a geração, acarreta 

muita culpa nas vítimas. 

Pfeiffer (2005), lembra que o abuso sexual deve ser considerado  

 

[...] como um fator predisponente a sintomas posteriores como fobias, 
ansiedade e depressão e que ele pode estar presente em casos de 
transtorno dissociativo de identidade, com possibilidade de 
comportamento autodestrutivo e suicida. 

 

Além disso, trata-se de uma problemática da tríade familiar que afeta, 

confunde, desampara e separa os vínculos familiares. É um poblema do qual 

ninguém sai ileso, pois confronta o sujeito com o excesso, remetendo-o a um estado 

                                                           
2
  União sexual ilícita entre parentes cossanguíneos, afins ou adotivos. (Ferreira,1977). 
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de desamparo, marca de suas experiências mais primitivas. A impossibilidade de 

metabolizar esse excesso e de simbolizar a vivência configuram o trauma. A 

situação traumática caracteriza-se por um excesso de excitação que invade o 

aparelho psíquico. Torna-se patológica quando a experiência remete o sujeito a um 

desamparo que o aprisiona e o imobiliza, impossibilitando a reorganização psíquica 

(Goldfeder, 2001). 

O abuso ocorre sob segredo imposto por violência, ameaças ou mesmo 

sem palavras, segredo que tem como função manter uma coesão familiar e proteger 

a família do julgamento de seu meio social. São formas doentias e pervertidas de 

violência e, segundo Cohen e Gobbetti (1998),  

 

A relação incestuosa é a perversão do papel de pai, mãe e 
filho; é o sintoma de uma família mal estruturada, portanto a 
patologia está na família e não na relação em si; não há apenas 
agressor e vítima, todos são agressores e vítimas, uns mais ativos e 
outros que observam passivamente.  

 

Para Mazet (1997), há na família ―a repetição de uma geração para outra, 

da situação de abusos sexuais. Existe uma verdadeira transmissão de tais fatos 

através de gerações.‖ 

Assim, como assinala Rouyer (1997),  

 
Verifica-se na criança uma grande confusão em relação às 

imagens parentais – o pai deixa de desempenhar papel protetor e de 
representante da lei, e a mãe, por sua omissão, também deixa de 
protegê-la. 

 
 

A criança, quando abusada sexualmente, recebe um estímulo externo que 

não corresponde ao seu grau de evolução interna, impossibilitando assim uma 

integração física e psíquica daquilo que sofreu, podendo ocorrer, segundo Mazet 

(1997),  ―um efeito traumático a posteriori  quando então o evento adquire sentido, 

sendo investido de uma dimensão traumática retardada‖, acarretando, segundo 

Rouyer (1997), ―em distúrbios da sexualidade e da parentalidade‖. 

No caso das crianças que sofrem abuso sexual, pode-se falar de uma 

experiência de dor física, porém não há possibilidade de dicotomizarmos o sujeito 

considerando apenas a experiência do corpo anatômico desvinculada do corpo 

imaginário (Goldfeder, 2001). 
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Como afirma Volich (1999):  

 

Toda dor, mesmo aquela oriunda de uma lesão real, 
remete o indivíduo a suas experiências mais primitivas de 
desamparo, da mesma maneira que, ainda diante da ausência de 
lesão, todo sofrimento é também acompanhado por sensações 
corporais, difusas ou localizadas. 

 

A resistência da criança ao agressor é pouca, tornando-a, com isto, 

segundo Lamour (1997), ―uma presa ao sistema relacional patológico, adaptando-se 

a ele‖.  Por isso, para o autor, é essencial sustentar a palavra da criança e 

reconhecer o quanto ela é frágil em tal situação. Se ela for ouvida de forma 

exageradamente dubitativa poderá, segundo Mazet (1997), ―comprometer as 

chances de restaurar sua identidade já maltratada e reforçar as conseqüências do 

trauma‖ 

.  

O risco é que ela não fale, que se feche em seu silêncio 
para grande alívio de todos; que não espere mais nenhuma ajuda, 
nenhum apoio do adulto, sobretudo porque já passou pela 
experiência do abuso de poder dos adultos e da ausência de respeito 
por si (Lamour, 19997). 

 

Para Pfeiffer e Salvagni (2005), em alguns casos de abuso contra a filha, 

quando da revelação, a mãe reage com ciúmes e a responsabiliza pelo ocorrido. A 

dificuldade da mãe em reconhecer o incesto origina-se do seu reconhecimento do 

fracasso como mãe e esposa. E concluem:  

 

O abuso sexual faz parte de um conjunto de rupturas de 
relacionamentos, em uma estrutura doente familiar, que vem do 
histórico de vida de cada membro dessa família, incluindo o 
agressor. Esse histórico pode determinar uma permissividade ao ato 
pela própria desvalorização da infância e adolescência como também 
do papel da mulher, mantendo, na maioria dos casos, uma cegueira 
e surdez coletiva dos apelos muitas vezes mudos das vítimas. 

 

O abusador, de acordo com as autoras, quando percebe que a criança 

começa a entender essa relação como abusiva, inverte os papéis, culpando-a por 

aceitar seus carinhos. Com a evolução do abuso e a chegada da adolescência, o 

abusador torna-se cada vez mais violento e possessivo, com medo de que sua 

vítima o denuncie ou de perdê-la para outros. 
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Mais do que a violência do ato sexual, no entendimento de Gabel (1997), ―é 

a violência da situação de dominação – é o poder exercido pelo grande sobre o 

pequeno, baseado na confiança que o pequeno tem no grande‖; segundo Cohen e 

Gobbetti, ―é a imposição da vontade sobre o outro, à qual a criança se submete‖. 

 

 

1.1 O INCESTO SOB OLHAR DA PSICANÁLISE 

 

 

Renshaw (1984), define o incesto como um ato que  

 

[...] é perpetuado em uma criança por um membro do grupo 
familiar daquela criança e inclui não somente a relação sexual, mas 
também qualquer ato que tenha por finalidade estimular uma criança 
sexualmente ou usar uma criança para a estimulação sexual, do 
perpetuador ou de qualquer outra pessoa. 

 

Levi-Strauss (1988), estudando sobre o problema do incesto, mostrou como 

o homem constrói, desde a sociedade primitiva, mecanismos para impedir relações 

que, de forma inata na consciência humana, não são coerentes com sua própria 

razão. O foco do seu estudo foi o incesto, pelo seu caráter universal. Trata-se de 

uma relação proibida por todos os povos e em todas as épocas.  

 

La prohibición del incesto presenta, sin el menor equívoco 
y reunidos de modo indisoluble los dos caracteres en los que 
reconocimos los atributos contradictorios de dos órdenes 
excluyentes: constituye una regla, pero la única regla social que 
posee, a la vez, un carácter de universalidad. 

 

A proibição do incesto, segundo Freud (1974), é determinada pela cultura e 

pela vida psíquica. 

Estudando os povos aborígenes australianos3, Freud (1974), verificou a  

                                                           
3
 Os aborígenes australianos são considerados uma raça distinta, sem apresentar relação física nem 

linguística com seus vizinhos mais próximos, os povos melanésio, polinésio e malaio. Eles não 
constróem casas, nem abrigos permanentes; não cultivam o solo; não criam animais domésticos, à 
exceção do cão; não conhecem nem mesmo a arte da cerâmica. Vivem inteiramente da carne dos 
animais que caçam e das raízes que arrancam. Reis e chefes são desconhecidos entre eles; os 
assuntos comuns são decididos por um conselho de anciãos (FREUD, 1974). 
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existência de regras e normas para interdição do incesto, que foram 

estabelecidas por meio do sistema totêmico. 

 

Entre os australianos, o lugar das instituições religiosas e 
sociais que eles não têm é ocupado pelo sistema do ‗totemismo‘. As 
tribos australianas subdividem-se em grupos menores, ou clãs, cada 
um dos quais é denominado segundo o seu totem. O que é um 
totem? Via de regra, é um animal (comível e inofensivo, ou perigoso 
e temido) e mais raramente um vegetal ou um fenômeno natural 
(como a chuva ou a água), que mantém relação peculiar com todo o 
clã. 

 

O totem, para o autor, era o antepassado comum do clã, seu espírito 

guardião, perigoso aos outros, que reconhece e poupa seus filhos. Os integrantes do 

clã estavam na obrigação sagrada de não matar nem destruir seu totem e evitar 

comer sua carne, atos esses sujeitos a penalidades. O totem era herdado pela 

linhagem paterna ou materna. Era, portanto, a base de todas as obrigações sociais e 

superior à subordinação dos laços de sangue e da tribo. 

De acordo com o autor, as instituições totêmicas podiam e ainda podem ser 

observadas entre os índios norte-americanos, os povos da Oceânia, nas Índias 

Orientais e em grande parte da África. Pode-se também inferir que ele existiu, em 

certa época, entre as raças aborígenes arianas e semíticas da Europa e da Ásia. 

Alguns estudiosos encaram-no como uma fase necessária do desenvolvimento 

humano, que tem sido universalmente atravessada. 

O que provocou o interesse dos psicanalistas sobre o sistema totêmico, 

segundo Freud (1974), é que em quase todos os lugares em que encontramos 

totens, encontramos também uma lei contra as relações sexuais entre pessoas do 

mesmo totem e, consequentemente, contra o seu casamento. Trata-se então da 

‗exogamia‘, uma instituição relacionada com o totemismo. 

 
Esta proibição é notável por sua severa obrigatoriedade. Não 

existia nada no conceito ou nos atributos do totem que até agora 
mencionei que nos levasse a prevê-la, de maneira que é difícil 
compreender como ela veio a se tornar parte do sistema totêmico. 
Não é de surpreender, portanto, que alguns investigadores 
suponham, na realidade, que a exogamia originalmente — nos 
primeiros tempos e em seu verdadeiro significado — nada tivesse a 
ver com o totemismo, mas se tivesse vinculado a ele (sem existir 
qualquer conexão subjacente) em uma época em que as restrições 
matrimoniais tornaram-se necessárias. Se bem que isto seja 
possível, o fato é que a ligação entre totemismo e exogamia existe, 
sendo indiscutivelmente uma ligação muito firme. 
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Para tentar esclarecer a questão da proibição, Freud (1974), propõe algumas 

considerações: 

1. A violação da proibição era vingada da maneira mais enérgica por todo 

o clã, como se fosse uma questão de impedir um perigo que ameaçasse toda a 

comunidade ou como se se tratasse de alguma culpa que a estivesse pressionando. 

 

Na Austrália, a penalidade comum para as relações sexuais 
com uma pessoa de um clã proibido é a morte. Não importa se a 
mulher é do mesmo grupo local ou foi capturada de outra tribo, 
durante a guerra; o homem do clã impróprio que a usar como esposa 
é perseguido e morto por seus irmãos de clã, assim como a mulher; 
embora, em alguns casos, se os transgressores conseguem evitar a 
captura por um certo tempo, a ofensa possa ser perdoada. Na tribo 
Ta-ta-thi, da Nova Gales do Sul, nos raros casos em que ocorre, o 
homem é morto, mas a mulher é apenas espancada ou perfurada por 
lanças, ou ambas as coisas, até ficar quase morta; sendo a razão 
alegada para não chegar a matá-la o fato de, provavelmente, ter sido 
coagida. Mesmo em namoros ocasionais, as proibições do clã são 
estritamente observadas; todas as suas violações são encaradas 
com a maior repulsa e punidas com a morte (Freud, 1974). 

 

2. O totem é hereditário, sem sofrer alterações com o matrimônio. Assim, 

os filhos são do mesmo totem que a mãe e as irmãs.  

3. O papel desempenhado pelo totem como antepassado comum é 

tomado muito a sério e torna impossível ao homem relações sexuais com todas as 

mulheres de seu próprio clã (ou seja, com um certo número de mulheres que não 

são suas parentes consanguíneas), tratando-as como se fossem parentes pelo 

sangue. 

 

Todos os que descendem do mesmo totem são parentes 
consanguíneos. Formam uma família única e, dentro dela, mesmo o 
mais distante grau de parentesco é encarado como impedimento 
absoluto para as relações sexuais (Freud, 1974). 

 

Para Freud (1974), a linguagem das comunidades totêmicas apresenta uma 

peculiaridade: os termos usados para expressar os diversos graus de parentesco 

não denotam uma relação entre dois indivíduos, mas entre um indivíduo e um grupo, 

denominado como ―sistema classificatório de parentesco‖: 

 

Assim, um homem utiliza o termo ‗pai‘ não apenas para o seu 
verdadeiro genitor, mas também para todos os outros homens com 
quem sua mãe poderia ter-se casado, de acordo com a lei tribal, e 
que, desse modo, poderiam tê-lo gerado. Emprega o termo ‗mãe‘ não 
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apenas para a mulher de quem na realidade nasceu, mas também 
para todas as outras mulheres que lhe poderiam ter dado à luz sem 
transgredir a lei da tribo; usa as expressões ‗irmão‘ e ‗irmã‘ não 
somente para os filhos de seus pais verdadeiros, mas também para 
os filhos de todas aquelas pessoas com quem mantém uma relação 
de pais, no sentido classificatório, e assim por diante. Desse modo, 
os termos de parentesco que dois australianos mutuamente se 
aplicam não indicam necessariamente qualquer consanguinidade, 
como os nossos indicariam: representam relacionamentos sociais 
mais do que físicos. 

 

O tabu, de acordo com o autor, surge em uma tentativa do homem para dar 

conta dessas proibições, expressando:  

1. o caráter sagrado (ou impuro) de pessoas ou coisas; 

2. a espécie de proibição que resulta desse caráter e  

3. a santidade (ou impureza) que resulta de uma violação da proibição. 

 

Os tabus podem ser, segundo o autor:  

a) naturais ou diretos – resultado do MANA (poder misterioso), inerente 

a uma pessoa ou coisa, que visam: 

 à proteção de pessoas importantes (chefes, sacerdotes etc.)  e coisas, 

contra o mal; 

 à salvaguarda dos fracos (mulheres, crianças e pessoas comuns em 

geral) do poderoso mana (influência mágica) de chefes e sacerdotes;  

 à precaução contra os perigos decorrentes do manuseio ou contato 

com cadáveres, ingestão de certos alimentos etc.;  

 à guarda dos principais atos da vida (nascimento, iniciação, casamento 

e funções sexuais) contra interferências;  

 à proteção dos seres humanos contra a cólera ou o poder dos deuses 

e espíritos; 

 à proteção de crianças em gestação e de crianças pequenas que 

mantêm uma ligação especialmente forte com um dos pais (ou ambos os pais), das 

consequências de certas ações e, mais especialmente, da comunicação de 

qualidades que se supõem derivar de certos alimentos. 

b) comunicados ou indiretos – resultado do MANA, adquiridos ou 

impostos por um sacerdote, chefe ou outra pessoa. Visam a prevenir contra ladrões 

a propriedade de um indivíduo, seus campos, ferramentas etc. 

c) intermediários – ambos os fatores estão presentes. 
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A violação de um tabu, de acordo com Freud (1974), transforma o próprio 

transgressor em tabu. Certos perigos provocados pela violação podem ser evitados 

por atos de expiação e purificação. ―O fato mais estranho parece ser que qualquer 

um que tenha transgredido uma dessas proibições adquire, ele mesmo, a 

característica de ser proibido - como se toda a carga perigosa tivesse sido 

transferida para ele‖.  

A punição pela violação de um tabu, segundo o autor, era deixada a um 

agente interno automático: o próprio tabu violado se vingava. Quando, numa fase 

posterior, surgiram as ideias de deuses e espíritos, com os quais os tabus se 

associaram, esperava-se que a penalidade proviesse automaticamente do poder 

divino. Em outros casos, provavelmente como resultado de uma ulterior evolução do 

conceito, a própria sociedade encarregava-se da punição dos transgressores, cuja 

conduta levara-os ao perigo. Dessa forma, os primeiros sistemas penais humanos 

podem ser remontados ao tabu.  

 

O que nos interessa, portanto, é certo número de proibições 
às quais esses povos primitivos estão sujeitos. Tudo é proibido, e 
eles não têm nenhuma ideia por que e não lhes ocorre levantar a 
questão. Pelo contrário, submetem-se às proibições como se fossem 
coisa natural e estão convencidos de que qualquer violação terá 
automaticamente a mais severa punição. Ouvimos histórias dignas 
de fé de como qualquer violação involuntária de uma dessas 
proibições é de fato automaticamente punida (Freud, 1974).  

 

Para os estudiosos da psicanálise, o problema do tabu pode ser 

reconhecido nos pacientes obsessivos4,  

 
Se já não estivesse habituado a descrever essas pessoas 

como pacientes ‗obsessivos‘, verificaria que a ‗doença do tabu‘ seria 
a expressão mais apropriada para a condição deles (Freud, 1974).  

 

Os pontos em comum entre as proibições obsessivas dos neuróticos e os 

tabus, para Freud (1974), são que essas proibições são destituidas de motivo, 

consideradas misteriosas em suas origens; o fato de serem mantidas por uma 

                                                           
4
 Espécie de neurose definida por Freud em que o conflito psíquico é expresso por sintomas 

compulsivos (ideias obsidiantes, compulsão a realizar atos indesejáveis, luta contra esses 
pensamentos e essas tendências, ritos esconjuratórios, etc.) e por um modo de pensar caracterizado 
nomeadamente pela ruminação mental, a dúvida, os escrúpulos, e que leva a inibições do 
pensamento e da ação (Laplanche & Pontalis, 1970). 
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necessidade interna, de serem descoladas facilmente, de haver um risco de 

contaminação através do proibido e de criarem injuções para a realização de atos 

cerimoniais.  

 
Tendo surgido em certo momento não especificado, são 

forçosamente mantidas por um medo irresistível. Não se faz 
necessária nenhuma ameaça externa de punição, pois há uma 
certeza interna, uma convicção moral, de que qualquer violação 
conduzirá à desgraça insuportável... nada se sabe sobre a natureza 
do mal e na realidade até mesmo essa dose insignificantemente 
pequena de informação é com mais frequência obtida em conexão 
com as ações expiatórias e defensivas (Freud, 1974).  

 

Da mesma forma que o tabu, a proibição é contra o tocar, conhecida como 

fobia do contato ou ‘déliere du toucher’... 

  

[...] tem uma extensão tão ampla quanto o emprego metafórico da 
expressão ‗entrar em contato com‘. Qualquer coisa que dirija os 
pensamentos do paciente para o objeto proibido, qualquer coisa que 
o coloque em contato intelectual com ele, é tão proibida quanto o 
contato físico direto. Essa mesma extensão também ocorre no caso 
do tabu (Freud, 1974).  

 

As mais antigas e importantes proibições ligadas aos tabus, de acordo com 

Freud (1974), são as duas leis básicas do totemismo: não matar o animal totêmico e 

evitar relações sexuais com membros do clã totêmico do sexo oposto. 

 

Estes devem ser, então, os mais antigos e poderosos dos 
desejos humanos. Não podemos esperar compreender isso nem 
testar nossa hipótese com esses dois exemplos, enquanto 
ignorarmos totalmente o significado e a origem do sistema totêmico. 
Mas a enunciação desses dois tabus e o fato de sua concomitância 
farão lembrar, a qualquer pessoa familiarizada com os achados de 
pesquisas psicanalíticas em indivíduos, algo bem definido, que os 
psicanalistas consideram como sendo o ponto central dos desejos da 
infância e o núcleo das neuroses.  

 

Segundo o autor, as mais precoces excitações humanas são incestuosas, e 

o incesto não era um fato fora do comum, inclusive a história fala de casos em que 

era regra o casamento incestuoso entre pessoas privilegiadas. O que o autor veio a 

chamar o ―horror ao incesto‖, permanece inconclusiva quanto a sua origem. 

 

Qual é a fonte suprema do horror ao incesto que tem de ser 
identificada como sendo a raiz da exogamia? Explicá-lo pela 
existência de uma antipatia instintiva pelas relações sexuais com os 
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parentes consanguíneos — ou seja, apelando para o fato de que 
existe um horror ao incesto — é claramente insatisfatório [...].  Dessa 
maneira, o ponto de vista que explica o horror ao incesto como sendo 
um instinto inato deve ser abandonado.  

 

E, onde existe uma proibição, tem de haver um desejo subjacente... 

 

[...] este é um dos fundamentos do sistema penal humano e 
baseia-se, sem dúvida corretamente, na pressuposição de que os 
impulsos proibidos encontram-se presentes tanto no criminoso como 
na comunidade que se vinga. Nisto, a psicanálise apenas confirma o 
costumeiro pronunciamento dos piedosos: todos nós não passamos 
de miseráveis pecadores (Freud, 1974).  
 

E conclui, que há uma ―inclinação natural‖ no homem a cometer o incesto, a 

qual necessita interdição. 

 

A lei apenas proíbe os homens de fazerem aquilo a que 
seus instintos os inclinam; o que a própria natureza proíbe e pune 
seria supérfluo para a lei proibir e punir. Por conseguinte, podemos 
sempre com segurança pressupor que os crimes proibidos pela lei 
são crimes que muitos homens têm uma propensão natural a 
cometer. Se não existisse tal propensão, não haveria tais crimes, e 
se esses crimes não fossem cometidos, que necessidade haveria de 
proíbi-los? Desse modo, em vez de presumir da proibição legal do 
incesto que existe uma aversão natural a ele, deveríamos antes 
pressupor haver um instinto natural em seu favor e que, se a lei o 
reprime, como reprime outros instintos naturais, assim o faz porque 
os homens civilizados chegaram à conclusão de que a satisfação 
desses instintos naturais é prejudicial aos interesses gerais da 
sociedade (Freud, 1974).   

                                                                                                                      

Em Totem e Tabu, Freud (1974) constrói um mito: o mito do assassinato do 

pai da horda primitiva, que possuía todas as mulheres e expulsava os filhos à 

medida que cresciam. O violento pai primevo fora temido e invejado por cada um 

dos filhos e eles retornam, matam e devoram o pai, em um banquete totêmico. 

Os filhos, tomados pela culpa e arrependimento, ficam em dívida para com 

o pai morto. "O pai morto tornou-se mais forte do que fora vivo" (Freud,1974). Desde 

então, o que era interditado pela existência do pai, passa a ser proibido pelos 

próprios filhos, a partir de um pacto entre eles. Dessa forma, a dívida ao pai será 

honrada através da instituição simbólica da proibição do incesto e será transmitida 

de geração em geração. 
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Assim, os membros do clã reforçam os laços de identidade entre eles. O pai 

(morto) é a expressão de uma falta e é esta falta que engendra a cultura, a 

moralidade e a religião, instituindo uma lei: a lei da interdição do incesto. 

Freud (1974), faz um paralelo do medo dos povos antigos com a fobia de 

animais pelas crianças: 

 

[...] quando as crianças em causa eram meninos, o medo, no fundo, 
estava relacionado com o pai e havia simplesmente sido deslocado 
para o animal [...] o  pai desempenha o papel de um inimigo temível 
dos interesses sexuais da infância.  

 

Então, o totem animal era substituído pelo totem pai. 

Na análise de duas crianças com fobia de animais – o pequeno Hans, 

analisado por seu pai, paciente de Freud, e o pequeno Árpád, sujeito da 

comunicação de Ferenczi –  Freud (1974), considera  

 

[...] completa identificação do menino com seu animal totêmico e sua 
atitude emocional ambivalente para com este. Essas observações, 
em minha opinião, justificam nossa substituição desse animal pelo 
pai na fórmula do totemismo (no caso de indivíduos do sexo 
masculino). 

 

Consequentemente... 

 

Se o animal totêmico é o pai, então as duas principais 
ordenanças do totemismo, as duas proibições de tabu que 
constituem seu âmago — não matar o totem e não ter relações 
sexuais [...] remetem aos dois crimes de Édipo, que matou o pai e 
casou com a mãe, assim como os dois desejos primários das 
crianças, cuja repressão

5
 insuficiente ou redespertar formam talvez o 

núcleo de todas as psiconeuroses
 
(Freud, 1974). 

 
 

 
  
 

 

 

 

                                                           
5
 Em sentido amplo: operação psíquica que tende a fazer desaparecer da consciência um conteúdo 

desagradável ou inoportuno: ideia, afeto, etc. (LAPLANCHE & PONTALIS, 1970). 
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 Para Freud (1974), a primeira escolha de objetos para amar, feita 

por um menino, é incestuosa e esses objetos proibidos são a mãe e a irmã. 

 

O autor, considera o incesto uma característica infantil. À medida que o 

jovem cresce, liberta-se da atração incestuosa. O neurótico, por outro lado, 

apresenta invariavelmente um certo grau de infantilismo psíquico  

 
[...] ou falhou em libertar-se das condições psicossexuais que 
predominavam em sua infância ou a elas retornou; duas 
possibilidades que podem ser resumidas como inibição e regressão 
no desenvolvimento. 
  

De acordo com Freud (1974), a fixação incestuosa tem um papel importante 

na vida psíquica inconsciente, constituindo-se, a atitude incestuosa, com respeito 

aos pais, o complexo nuclear das neuroses. 

 

 A caracterização do contato sexual entre pai e filha como 

“incestuoso” – e sua interdição – é marcada pelo selo da cultura.  

 

A instituição totêmica organizou as relações sociais, regulamentando 

também o acesso às mulheres e às relações entre as gerações. A regulamentação 

dessas relações instaura as leis e os preceitos. O homem passa de uma condição 

natural, instintual, para uma condição social, cultural (Goldfeder, 2001). 

A relação de abuso sexual entre pai e filha começa, segundo a autora, muito 

antes do momento edípico6, nas relações pré-genitais da criança com a mãe, 

responsável pela constituição da experiência erógena do corpo da criança. A filha 

                                                           
6
 Conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais. Sob a 

sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se como na história de Édipo-Rei: desejo de morte do 
rival que é a personagem do mesmo sexo e desejo sexual pela personagem do sexo oposto. Sob a 
sua forma negativa, apresenta-se de modo inverso: amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio 
ciumento ao progenitor do sexo oposto. Na realidade, essas duas formas encontram-se em graus 
diversos na chamada forma completa do complexo de Édipo. Segundo Freud, o apogeu do complexo 
de Édipo é vivido entre os 3 e os 5 anos, durante a fase fálica; o seu declínio  marca a entrada no 
período da latência.  É revivido na puberdade e é superado com mais ou menos êxito num tipo 
especial de escolha de objeto. O complexo de Édipo desempenha papel fundamental na estrutura da 
personalidade e na orientação do desejo humano.  Para os psicanalistas, ele é o principal eixo de 
referência da psicopatologia; para cada tipo patológico, eles procuram determinar as formas 
particulares da sua posição e da sua solução. A antropologia psicanalítica procura encontrar a 
estrutura triangular do complexo de Édipo, afirmando a sua universalidade nas culturas mais 
diversas,  e não apenas naquelas em que predomina a família conjugal. (LAPLANCHE & PONTALIS, 
1970) 
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que sofre o abuso sexual por parte de seu pai é muitas vezes ―oferecida‖ a ele pela 

mãe, numa tentativa escamoteada de realizar seu próprio desejo edípico.  

Portanto, ao sofrer o abuso sexual por parte do pai, a menina encontra-se 

submetida não só a ele, mas também ao desejo incestuoso da mãe, frequentemente 

aprisionada em seu próprio édipo. 

Assim, ainda de acordo com a autora, reatualiza-se toda uma cadeia 

transgeracional. O desejo materno, captado inconscientemente pela criança, vai ao 

encontro do próprio desejo incestuoso de fusão com a mãe. Quando a mãe não 

pode impedir o uso do corpo da criança pelo pai, deixando de ocupar o lugar de 

interditor e protetor da criança, podemos, de certa forma, considerá-la ―cúmplice‖ 

desse pai, caracterizando o conluio perverso com o pai. 

Ferenczi (1992), expõe essa dinâmica, acentuando que a criança solicita 

ternura, enquanto o adulto, doente, responde com a sexualidade genital. 

 

 O abuso sexual deve ser considerado como uma problemática da 

tríade familiar que confunde e desampara seus membros. 

  

Uma situação de abuso sexual por parte do pai da criança, sempre traz 

consigo a problemática de ter sido cometida por alguém que, supostamente, 

representa uma função importante para ela em sua constituição, a Função do pai7, 

que se constitui num lugar importante para a estruturação do sujeito.  

Para Goldfeder (2001), o incesto refere-se à impossibilidade de a criança se 

constituir como um ser independente ao desejo da mãe. É a dificuldade de 

discriminar-se – resultante da impossibilidade de instauração da função-pai constituir 

o limite e determinar os parâmetros entre o eu e o outro – que propicia a relação 

incestuosa. Nem a mãe nem o pai conseguem ocupar o lugar da interdição. 

Em uma, das diversas definições da Função do pai, Lacan (1999), afirma 

que esta se refere ao ―papel essencial do pai de privar a mãe do objeto de seu 

                                                           
7
 A função do pai, constitui, com efeito, uma reviravolta entre a preservação do desejo, sua 

onipotência – e não, como se escreve inconvenientemente em tal tradição analítica, a onipotência do 
pensamento –e o princípio correlativo de um interdito, que impõe um certo distanciamento. Os dois 
princípios crescem e decrescem juntos, seus efeitos são diferentes – a onipotência do desejo gera o 
temor da defesa que se apodera do sujeito, o interdito tira do sujeito o enunciado do desejo para 
passá-lo para Outro, a esse inconsciente que não sabe nada daquilo que seu próprio enunciado 
suporta. (Zenoni,  2007) 
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desejo‖, fazendo com que a perda desse objeto, visado nessa primeira experiência, 

tome um sentido sexual.  

A partir daí, para  Zenoni (2007), a conciliação e a mediação entre a lei e o 

desejo, que definem a verdadeira função do pai, definem também o verdadeiro 

sentido da função de limite, que geralmente lhe é atribuída. É por esse motivo que, 

como instância ou como indivíduo, o pai realiza, de uma forma ou de outra, o 

entrelaçamento entre o interdito e o desejo. 

Ainda, de acordo com o autor, a noção de Nome-do-Pai tende a diferenciar-

se, cada vez mais, do pai da realidade, passando a designar então uma função de 

nó, que múltiplos substantivos – inclusive o próprio pai – podem desempenhar. 

 

O lugar do Outro não se apresenta mais então como sendo 
simplesmente a sede do código, mas como um lugar onde coisas 
novas, não codificadas, originais, podem ser admitidas, modificando, 
ao mesmo tempo, o próprio código. O Outro parece assim não ser 
mais simplesmente sinônimo de lei, pois comporta igualmente o lugar 
de uma iniciativa que, por sua vez, também não é dedutível da lei, 
pois dela escapa. Porque o que alarga, interpreta, adapta e, no final 
das contas, diz a lei, não é, em si, um termo de lei. A enunciação da 
lei tem como único fundamento ela própria, já que a existência da lei 
não pode, por definição, ser precedida pela lei, assim como uma 
palavra não pode ser garantida senão pela própria palavra, ou seja, 
na verdade, não tem garantia (Zenoni, 2007). 

 

Como entender que a necessidade de essa função introduzir o registro do 

sexual ou o campo do desejo, marcado pela falta do objeto, pode se dar em uma 

criança, apesar de um pai abusivo? O que faz com que a criança se situe em uma 

referência simbólica e se posicione como sujeito? 
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2 DEFININDO O PROBLEMA 
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2 DEFININDO O PROBLEMA 

 

 

As crianças abusadas sexualmente não apresentam, na grande maioria dos 

casos, marcas em seu corpo que possam induzir ao diagnóstico clínico, mas podem 

apresentar sinais de alerta, como alterações de comportamento, que podem apontar 

para a ocorrência da violência. Os profissionais de saúde, em particular os pediatras, 

não conseguindo perceber esses sinais, subdiagnosticam essa ocorrência, por uma 

série de razões, dentre elas o desconhecimento sobre o assunto, a falta de 

sensibilização e capacitação, auxiliando na manutenção do segredo familiar.  

Para o desenvolvimento de uma capacidade diagnóstica dos casos de 

abuso sexual, principalmente em consultas ambulatoriais, é preciso que os pediatras 

desenvolvam olhares e escutas ampliadas e diferenciadas para que possam 

perceber as queixas das dores não faladas. São eles, profissionais da equipe de 

saúde, que podem, mediante uma avaliação adequada, diagnosticar as suspeitas de 

abuso sexual e desencadearem as medidas de proteção cabíveis.  

Bourroul e Réa (2004), consideram que a atitude de suspeitar, por parte do 

pediatra, é o primeiro passo para a realização do diagnóstico diferencial e não sendo 

possível um diagnóstico imediato, o acompanhamento da criança permite a 

efetivação de um diagnóstico mais seguro. 

Para Laranjeira (2000), ―o diagnóstico do abuso e a consequente proteção à 

criança dependem de o pediatra considerá-lo como uma possibilidade‖. É esperado, 

segundo Pfeiffer e Salvagni (2005),  

 

[...] que todo pediatra, dentro de seu papel e dever profissional, seja 
capaz de diagnosticar o risco e levantar a suspeita precocemente, 
chegando ao diagnóstico e à denúncia. Ele deve saber da 
importância de sua intervenção na prevenção ou interrupção do 
abuso sexual, desencadeando o rompimento do pacto do silêncio 
que envolve a família incestuosa e seu meio. 

 

Na subnotificação dos casos de abuso sexual contra crianças e 

adolescentes pela equipe de saúde, em especial pelos pediatras, estão envolvidas, 

de acordo com Laranjeira (2000), questões de ordem técnica (formação profissional 

e conhecimento), mas também questões de ordem psíquica, uma vez que se trata 

de um tema tabu, que não se resolve só com treinamentos e capacitações. Não se 
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pode apontar apenas a deficiência da formação como responsável pela 

subnotificação, mas é preciso reconhecer o que é mobilizado internamente nesses 

profissionais quando estão diante destas crianças ou adolescentes abusados.  

Diante disso, pensando em como poderemos contribuir com este problema, 

optamos por realizar um estudo, à luz da psicanálise, que possa dar pistas de como 

o profissional reage, frente a essas situações e, a partir daí, poder colaborar para 

que os programas de capacitação e sensibilização para o enfrentamento da 

violência contra crianças e adolescentes, se tornem mais efetivos. 
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3 JUSTIFICATIVA 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Relatório  elaborado por Krug et al. (2002) e  apresentado pela OMS,, chama a 

atenção de que somente uma pequena parcela de casos de maus-tratos infantis são 

denunciados às autoridades, mesmo onde a denúncia é obrigatória. 

 

Certamente nos países em que há pressões culturais mais 
fortes para manter a violência "entre quatro paredes" ou 
simplesmente para aceitá-la como "natural", a violência não fatal 
parece ser subestimada nos relatórios. As vítimas podem relutar em 
discutir as experiências violentas, não só devido à vergonha e aos 
tabus, mas também por terem medo. Em alguns países, admitir que 
passou por determinados eventos violentos, tais como estupro, pode 
resultar em morte. Em certas culturas, a preservação da honra da 
família é um motivo tradicional para matar as mulheres que foram 
estupradas,as chamadas "mortes pela honra". (Krug et al.,2002) 

 

Sua verdadeira incidência é desconhecida, e, segundo Drezett (2001), é uma 

das condições de maior subnotificação e sub-registro em todo o mundo. Apesar do 

tímido percentual de denúncias, a violência sexual é cada vez mais reportada, 

estima-se que um terço das crianças de todo o mundo tenham sido submetidas, 

alguma vez, a um contato incestuoso. 

De acordo com Pantin (2003), 98% dos casos de abuso, no mundo, não são 

denunciados, e segundo Barros (2004), é o altíssimo número de casos de maus-

tratos que são diagnosticados e/ou qualificados como outro tipo de crime. 

Segundo Deslandes (2005), o percentual dos casos notificados de abuso 

sexual apresenta-se baixo se comparado às outras modalidades de violência. No 

entanto, a pouca significância do dado quantitativo revela sua significância 

qualitativa. Ou seja, a escassa notificação está associada ao tabu cultural que cerca 

as questões acerca da sexualidade. 

Fatores como a não notificação das ocorrências às autoridades policiais, por 

medo de represálias ou do estigma social, dificultam o conhecimento do desfecho 

desses casos (Polanczyk et al., 2003). Contudo, acredita Deslandes (2005) que, 

dada a existência de uma rede de notificação, mesmo que precária, aumentam as 

probabilidades de que um caso reincidente seja novamente reportado. 

Estudo de Moura e Reichenheim (2005) aponta a formação dos 

profissionais de saúde como uma das razões para o baixo índice de identificação. O 
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pouco tempo que eles têm para atender os pacientes, o medo em ofender ao tocar 

no assunto, não dispor de recursos para oferecer às vitimas e acreditar que não faz 

parte de sua atribuição abordar o assunto, são outras razões apontadas. 

No Brasil, somente na década de oitenta, a questão contra os maus-tratos às 

crianças e aos adolescentes tornou-se lei. O artigo 227 da Constituição Federal do 

Brasil diz na sua íntegra: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (Brasil, 1988). 

 

A obrigatoriedade da denúncia e notificação dos casos suspeitos ou 

confirmados de maus-tratos, pelos profissionais da saúde,  foi inaugurada com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8068 de 13/07/1990, em 

seu artigo nº 245:  

 

O médico e o responsável pelo estabelecimento de saúde 
têm o dever de denunciar os casos suspeitos ou confirmados de 
maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes que tenham 
conhecimento, fundamentando-se em evidências consistentes e 
sustentáveis (Brasil, 1990). 

 

A denúncia de abusos contra a criança e o adolescente deve ser feita ao 

Conselho Tutelar8.  

Dentre as diversas atribuições, o Conselho Tutelar deverá atender as crianças 

e adolescentes por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável  aplicando  as 

seguintes medidas, dependendo da gravidade do caso: 

 encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

 orientação, apoio e acompanhamento temporários;   

 inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 

criança e ao adolescente; 

 requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em 

regime hospitalar ou ambulatorial;  

                                                           
8
 Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, 

escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução. 
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 acolhimento institucional; 

 encaminhamento ao Ministério Público, notícia de fato que constitua 

infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou 

adolescente; 

 representação junto ao Ministério Público para efeito das ações de 

perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as 

possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à 

família natural. 

A partir de então, as esferas federais, estaduais, municipais e o Conselho 

Federal de Medicina mobilizaram-se para que a obrigatoriedade da notificação fosse 

cumprida. 

O Conselho Federal de Medicina, em 1997, emite o parecer de que ―o 

médico tem o dever de comunicar às autoridades competentes os casos de abuso 

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

profissional‖. 

Em 2000, é lançada a Lei Estadual 10498/00, em São Paulo, que torna 

compulsória a notificação.  

Em 2001, o Ministério da Saúde publica a portaria 1968 de 26/10/2001, 

obrigando a notificação pelo serviço de saúde e permitindo o acompanhamento dos 

casos. 

Essas medidas são necessárias, não só para a proteção das crianças, mas 

também como profilaxia, pois quando o abuso é descoberto imediatamente após o 

ocorrido, a rede pública é capaz de oferecer medidas de proteção à gravidez 

indesejada e prevenção ou tratamento precoce das doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs), até setenta e duas horas após o abuso (Brasil, 2005). 

Em Junho de 2000, foi elaborado O Plano Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual Infanto-Juvenil, durante o Encontro Nacional ocorrido em Natal 

(RN). O Plano consolida o processo no qual foram definidos, por meio de consensos 

entre diferentes setores e segmentos, as diretrizes gerais para uma política pública 

de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. 

Esse documento acabou tornando-se referência para a sociedade civil 

organizada e para as três instâncias do poder federativo brasileiro. Nele estão as 

diretrizes que oferecem uma síntese metodológica para a reestruturação de 
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políticas, programas e serviços de enfretamento à violência sexual, consolidando a 

articulação como eixo estratégico e os direitos humanos sexuais da criança e do 

adolescente como questão estruturante. 

Deslandes (2005) considera que, a despeito da relevância da violência 

familiar no País e da obrigatoriedade de notificação de casos confirmados ou 

suspeitos por parte de profissionais de saúde e de educação, prevista no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, 13/7/90), as formas de registro sistemático 

ainda são escassas. 

O debate sobre a importância da notificação e a necessidade de tomá-la 

como ação desencadeadora de apoio institucional para as famílias, ainda constitui 

uma grande tarefa de substituir a arraigada concepção de notificação como 

denúncia policial. Os profissionais de saúde paulatinamente vão vencendo temores 

e noções pessimistas de que não adianta notificar se nada de efetivo e eficaz será 

feito (Deslandes, 2005).‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 

Contudo, para Figaro (1999), o mais importante da denúncia é que, quando 

uma família falha no processo psíquico de instauração da lei que proíbe o incesto, 

um outro agente externo deve cumprir essa função. Revelar a violência é o primeiro 

passo para cessar o abuso, pois,  seria uma forma simbólica da castração9 que 

deixou de ocorrer na relação parental. 

Como parte de uma doença familiar, para que haja a denúncia, é preciso 

que haja uma ruptura do equilíbrio doméstico que as pessoas se impõem, em uma 

distorção relacional denominada família incestuosa (Cohen e Gobbetti, 1998). 

                                                           
9
 Complexo centrado na fantasia de castração, que proporciona uma resposta ao enigma que a 

diferença anatômica dos sexos (presença ou ausência de pênis) coloca para a criança. Essa 
diferença é atribuída à amputação do pênis na menina. A estrutura e os efeitos do complexo de 
castração são diferentes no menino e na menina. O menino teme a castração como realização de 
uma ameaça paterna em resposta às suas atividades sexuais, surgindo daí uma intensa angústia de 
castração. Na menina, a ausência do pênis é sentida como um dano sofrido que ela procura negar, 
compensar ou reparar. O complexo de castração está em estreita relação com o complexo de Édipo 
e, mais especificamente, com a função interditória e normativa. (LAPLANCHE & PONTALIS, 1970) 
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4 OBJETIVO 
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4 OBJETIVO 

 

 

Apreender como o abuso sexual contra a criança é percebido e 

compreendido pelos pediatras da atenção básica de saúde.  
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5 FINALIDADE 
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5 FINALIDADE 

 

 

Contribuir para a melhoria do atendimento nos diversos serviços de saúde   

que lidam com crianças, nos quais, segundo Lerner (2000), ―há baixa incidência ou 

ausência de notificação de violência familiar‖, disponibilizando elementos que 

possam auxiliar os profissionais em caso de suspeita de abuso sexual infantil. 
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6 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
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6 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

6.1 O TERRITÓRIO DE ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi  realizada em dois municípios do estado de  São Paulo : 

– em um Núcleo de Gestão Assistencial do município de São Paulo; 

– em três unidades básicas de Saúde do município do  Embu, na região 

metropolitana de São Paulo: UBS Jardim Santa Emília, UBS Centro, UBS São 

Marcos e na  Secretaria Municipal da Saúde.   

 

6.1.1 A Saúde em São Paulo   

 

De acordo com Costa et al. (1998), a municipalização na saúde significa que 

o governo local, que está mais próximo da população, assume um papel central na 

formulação e implementação de políticas de atendimento, com o indispensável apoio 

técnico e financeiro de Estado e da União.  

Com a instituição do SUS, em 1988, o processo de descentralização e de 

municipalização de recursos, serviços e ações de saúde foi acelerado. No período 

de 1987 a 1994, a maioria das unidades de saúde estaduais que prestavam serviços 

de atenção primária à saúde, tais como as UBS e os laboratórios locais, foram 

repassadas para a gerência municipal nos municípios do interior do Estado e da 

Grande São Paulo, exceto a Capital (Brasil, 2009). 

A cidade de São Paulo, que permaneceu sem habilitação nas diferentes 

formas de gestão municipal do SUS até o final de 2000, pleiteou a Gestão Plena de 

Atenção Básica em Saúde em 2001, e as unidades de atenção primária estaduais 

também foram transferidas para a gestão municipal no Município de São Paulo. 

Desta forma, pode-se afirmar que, no Estado de São Paulo, a atenção primária é 

atualmente gerida pela esfera municipal de saúde. Além disso, com a aplicação das 

normas operacionais do Ministério da Saúde, desde 1993, os recursos federais do 

SUS começaram a ser repassados diretamente aos municípios (fundo a fundo), e 

parte dos municípios assumiu a gestão de hospitais em sua área de abrangência. 
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Portanto, atualmente todos os municípios dispõem dos recursos federais para as 

ações básicas de saúde, e grande número deles, também, para as ações de saúde 

de média e alta complexidade, inclusive aquelas de caráter regional (Brasil, 2009). 

 

 

6.1.2 O Núcleo de Gestão Assistencial – Nga 39 Santa Cruz  

 

 

O Nga 39 Santa Cruz localiza-se no município de São Paulo, na região de 

Vila Mariana. Nos anos 60, segundo Amorim e Pavão (2000), ocupava o prédio do  

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), que, durante a época 

da unificação dos institutos - Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), passou 

a fazer parte do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 

Social (IAPAS). Em 1970, o posto era voltado, exclusivamente, para o atendimento 

do binômio Materno-Infantil e, em 1973, abrigou, pioneiramente, em São Paulo o 

Programa Especial de Pediatria (PEP), dando atenção especial às crianças de 0 a 4 

anos de idade e ao Sub-Programa dos Desnutridos. 

Em outra etapa, após o fechamento do Hospital Brigadeiro para uma 

segunda reforma, foram agregadas outras especialidades médicas, constituindo-se, 

assim, uma Unidade de Atendimento Geral. 

Em 31/01/1991, por meio do Decreto 32.897, foi criado o Nga39 – PAM 

Santa Cruz, com o objetivo de absorver o atendimento dos pacientes do antigo 

INPS, através da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, e eliminar as 

estruturas provisórias implantadas até aquela oportunidade. 

Eram atribuições definidas no documento, entre outras: 

 prestação de Atendimento médico especializado e geral, odontológico 

e psicológico; 

 estabelecimento de sistema de referência e contrarreferência com 

unidades básicas de saúde. 

 

Em 2007, por convênio com a Secretaria da Saúde, o NGA passou a ser 

administrado pela Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). 

Na nova gestão, o NGA manteve algumas especialidades médicas, mas o 
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atendimento, no geral, foi direcionado para Atenção Básica à Saúde, abrangendo 

crianças, adolescentes, mulheres e adultos. 

 

 

6.1.3   O município do Embu e seu sistema de saúde 

 

O município do Embu compõe a sub-região sudoeste da região metropolitana 

de São Paulo. É uma estação turística, cem por cento urbanizada, com 202.617 

habitantes. Possui uma pequena concentração industrial, com baixo potencial de 

desenvolvimento econômico e situa-se em amplas áreas de proteção de mananciais 

(Brasil, 2009b) 

 

   

Figura 1. Mapa do Município de Embu 
Fonte: UNIFESP, 2008 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município do Embu, em 

2000, foi de 0,772, ocupando a 378ª posição no Estado de São Paulo (Fundação 

SEADE, 2009). É uma área bastante afetada pela violência e pela exclusão social, 

embora a taxa de mortalidade por agressões tenha caído de 91,74 por 100.000 

habitantes, em 2000, para 24,29, em 2008 (Fundação SEADE, 2010). Essa evolução 

tem sido atribuída a várias ações do poder público e da sociedade civil. Os conjuntos 

populacionais mais vulneráveis se encontram, em sua maior parte, na região mais 
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populosa do município, que faz divisa com a região sul da cidade de São Paulo 

(Brasil, 2009b). 

Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, calculado pela 

Fundação SEADE (2009) com base nos dados do Censo de 2000, o Embu 

apresenta 27,5% de sua população em regiões de vulnerabilidade alta ou muito alta, 

e 54,2% em regiões de média vulnerabilidade (Brasil, 2009b). 

Segundo fonte do Departamento de Pediatria da Unifesp (2008), em 1999, o 

Embu foi habilitado para a Gestão Plena do Sistema Municipal, sendo o 

financiamento dos serviços realizado com recursos do próprio município e com 

transferências federais e estaduais. 

A rede pública de saúde é composta por: 

 Catorze (14) Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo que sete (7) 

delas estão organizadas, segundo a Estratégia de Saúde da Família; 

 Dois (2) Pronto-Socorros (PS) com alguns leitos de curta-permanência; 

 Uma (1) Maternidade para partos de médio e baixo risco; 

 Dois (2) Centros de Apoio Psicossocial (CAPS); 

 Um (1) Hospital Regional com duzentos e setenta e oito (278) leitos, 

administrado  pela Organização Social em Saúde SPDM. 

 

O Programa de Integração Docente – Assistencial do Embu/UNIFESP-EPM 

(PIDA Embu/UNIFESP-EPM) desenvolve-se no município do Embu desde 1970 e 

insere-se no processo da integração ensino-serviços no país, influenciado pelos 

princípios da medicina geral e comunitária (UNIFESP, 2008).  

Em 1981, documento da Secretaria de Ensino Superior (SESU), do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) estabeleceu o conceito, os objetivos, as 

metas e estratégias a serem desenvolvidos buscando maior envolvimento 

institucional e avanços para uma atuação da universidade não limitada à atenção 

básica. Nesse período ocorreram  mudanças de âmbito nacional  na área da saúde 

e também na universidade e, no final de 1983, um novo convênio estabeleceu um 

protocolo de intenções  entre a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, a 

Prefeitura do Município do Embu e a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, 

que passaram a desenvolver, de forma integrada, atividades de assistência, ensino 

e pesquisa. 
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A partir desse momento, todos os serviços de saúde e os recursos  do 

município passaram a integrar a rede municipal de saúde, que se aprimora, 

juntamente com o processo de construção Sistema Único de Saúde (SUS) em todo 

o Brasil. Foram criados os Conselhos Gestores e o Conselho Municipal de Saúde, 

constituídos por representantes da população, com a atribuição de definir o Plano de 

Saúde local, acompanhando e controlando sua execução. 

O PIDA Embu/UNIFESP-EPM possui uma grande experiência na integração 

ensino-pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade.  

As atividades assistenciais desenvolvidas pelo PIDA Embu/UNIFESP-EPM 

estão restritas à área de abrangência de três UBSs – Jardim Santo Eduardo, Jardim 

Santa Emília, Jardim Independência e, mais recentemente, a partir de 2010, as 

atividades foram extendidas para UBS do JD. Pinheirinho, além da participação da 

UNIFESP em grupos de trabalho  e coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Cada UBS, é responsável por um território de abrangência, que corresponde a cerca 

de vinte e cinco mil, a quarenta mil habitantes. Em cada UBS atuam: um diretor 

técnico (nível superior), enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos (clínico, 

pediatra e gineco-obstetra), psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos, técnicos e 

auxiliares de higiene dental, fisioterapeutas e técnicos da área administrativa. 

 

6.2 A ESCOLHA DO MÉTODO 

 

 

Como esta pesquisa pretendeu analisar a percepção dos pediatras frente ao 

abuso sexual infantil, está inserida no conceito de pesquisas sociais em saúde, 

correspondendo ao momento que vivemos hoje, segundo Santos (2003), de 

transição no paradigma científico, que deixa aos poucos o modelo da racionalização, 

no qual se apoia a ciência moderna, oriundo das ciências naturais, para se apoiar 

em um modelo humanístico, amparado nas ciências sociais. ―[...] reivindicar para as 

ciências sociais um estatuto epistemológico e metodológico próprio, com base na 

especificidade do ser humano e sua distinção polar em relação à natureza.‖ 

Entendendo que, por se tratar de comportamento humano, ao contrário dos 

fenômenos naturais, não pode, segundo o autor, ser descrito nem explicado com 
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base em suas características exteriores e objetáveis, pois um ato externo pode 

corresponder a sentidos de ações diferentes. Assim, decidimos utilizar a abordagem 

qualitativa, sua metodologia e seu conjunto de técnicas como guia de nosso estudo. 

A ciência social será sempre uma ciência que agrega o subjetivo, 

compreendendo os fenômenos sociais a partir das atitudes mentais e do sentido que 

os agentes conferem às suas ações. Para isso, é necessário utilizar métodos de 

investigação e mesmo critérios epistemológicos diferentes das correntes das 

ciências naturais, como os qualitativos, com vistas à obtenção de um conhecimento 

intersubjetivo, descritivo e compreensivo (Santos, 2003). 

E, de acordo com Minayo (2004), essa abordagem permitiu a construção da 

realidade não quantificável, trabalhando com o universo de crenças, dos valores, 

dos significados e de outros construtos profundos das relações, deixando a 

realidade falar a seu modo para ser escutada; escuta essa, psicanalítica, devido a 

minha trajetória teórica na psicanálise.  

A investigação tratou com o real humano, obtendo dados descritivos sobre 

pessoas e processos interativos por meio do contato direto com a situação estudada, 

procurando compreender o fenômeno da subnotificação, segundo a perspectiva dos 

pediatras e a ótica da psicanálise. De acordo com a definição de Becker (1999)  ―[...] 

trata-se de um estudo que busca compreender as relações sociais, suas motivações, 

representações e valores‖. 

Do/as doze pediatras identificado/as como possíveis sujeitos da pesquisa, 

apenas duas não realizaram a entrevista – uma por não querer participar, e a outra 

por não comparecer no dia agendado para tal. Todas as entrevistas foram realizadas 

no local de trabalho, geralmente após os atendimentos, na sala de consulta, com a 

porta fechada, não sendo permitida interferência externa. 

Dentre as várias abordagens qualitativas, optou-se pelo estudo de caso, que 

se caracteriza por enfatizar a interpretação em contexto, o que significa que, para 

uma apreensão mais completa do objeto, é preciso levar em conta a sua inserção 

social e as interações em que ele se situa. 

    O estudo de caso caracteriza-se por descrever um evento ou caso de uma 

forma longitudinal. O caso consiste geralmente no estudo aprofundado de uma 

unidade individual, tal como: uma pessoa, um grupo de pessoas, uma instituição, um 

evento cultural, etc. Quanto ao tipo de  estudos de caso, estes podem ser 
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exploratórios, descritivos, ou explanatórios (Yin, 1993). Inicialmente esta 

metodologia nasceu da necessidade de transmitir na íntegra a complexidade de 

situações reais com as quais nos confrontamos todos os dias. 

   Bell (1989) define o estudo de caso como um termo guarda-chuva para uma 

família de métodos de pesquisa cuja principal preocupação é a interação entre 

fatores e eventos. Fidel (1992) refere que o método de estudo de caso é um método 

específico de pesquisa de campo. Estudos de campo são investigações de 

fenomenos à medida que ocorrem, sem qualquer interferência significativa do 

investigador. 

   Da mesma forma, Ponte (2006) considera que: 

 

   É uma investigação que se assume como particularística, isto 
 é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica 
 que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, 
 procurando descobrir a que há nela de mais essencial e 
 característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global 
 de um certo fenomeno de interesse. 

 
O termo ‗estudo de caso‘ vem de uma tradição de pesquisa médica e 

psicológica e se refere a uma análise detalhada de um caso individual que explica a 

dinâmica e a patologia de uma doença dada; o método supõe que se pode adquirir 

conhecimento do fenômeno adequadamente a partir da exploração intensa de um 

único caso. Adaptado da tradição médica, o estudo de caso tornou-se uma das 

principais modalidades de análise das Ciências Sociais (Becker, 1999). 

Para apreender como o abuso sexual contra a criança é percebido e 

compreendido pelos pediatras da rede básica de saúde, optamos pela modalidade 

Estudo de Caso Detalhado/Situacional. 

Para Van Velsen (1987), o método de estudo de caso detalhado, que ele 

prefere chamar de análise situacional, se refere à coleta efetuada de um tipo 

especial de informações detalhadas, mas também implica o modo específico em que 

essa informação é usada na análise, sobretudo a tentativa de incorporar o conflito 

como sendo normal do processo social. A análise situacional dá maior importância à 

integração do material de caso a fim de facilitar a descrição dos processos sociais e 

também dá maior ênfase no processo e, portanto, pode ser particularmente 

apropriada para o estudo de sociedades instáveis e não homogêneas. É  baseado 

na suposição de que as normas da sociedade não constituem um todo coerente e 
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consistente; são, ao contrário, frequentemente vagas e discrepantes. É exatamente 

esse fato que permite a sua manipulação por parte dos membros da sociedade, no 

sentido de favorecer seus próprios objetivos, sem necessariamente prejudicar sua 

estrutura aparentemente duradoura de relações sociais. Por isso, a análise 

situacional enfatiza o estudo das normas em conflito. 

Para o autor, durante a coleta e apresentação de dados sobre o 

comportamento real dos indivíduos, deve-se fazer referência sempre às normas que 

dirigem, ou que são consideradas como dirigindo, esse comportamento. Assim, 

estaremos em condições de avaliar se o desvio de certas normas é geral ou 

excepcional, por que tal desvio ocorre, e como sua ocorrência é justificada. O 

pesquisador deve procurar saber, em cada ocasião, as opiniões e interpretaçõe dos 

atores e também as de outras pessoas, não com a finalidade de saber qual é a visão 

certa da situação, mas para descobrir alguma correlação entre as várias atitudes e o 

status e papel daqueles que tomam aquelas atitudes.  

Esse método permite ao pesquisador concentrar-se, dentro de um período 

limitado, em um aspecto ou situação específica, estudando-o em profundidade para 

identificar os diversos processos que interagem no contexto estudado (Köche, 1988).    

Por meio deste método é possível, segundo o autor, o registro das situações 

observadas e a descrição analítica das declarações dos entrevistados quanto ao que 

fazem, deveriam ou gostariam de fazer e como lidam com as suas escolhas, das 

reações e opiniões quanto às regras de notificação e a coleta de informações sobre 

o envolvimento dos entrevistados  nas ações em questão e relaciona-los entre si. 

  

6.3 A COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

 

6.3.1 Observação Não Participante 

 

 

A observação não participante, segundo Becker (1999), ―é aquela em que o 

pesquisador é inserido nos grupos de observação, fazendo sua presença tão 

discreta quanto possível‖. Foram observados o local e as pessoas a fim de se 

verificarem as situações com que se deparam e como se comportam diante delas, o 
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que possibilita ao pesquisador o acesso a dados não previstos. Essas observações 

foram registradas em um diário de campo, focalizando: 

 o campo: fluxo - acesso e rotina; 

 os sujeitos:  atitude dos profissionais;      

 as crianças:  como chegam à Unidade Básica e quem as  acompanha.     

 

O primeiro local visitado foi a UBS Jardim Santa Emília, no município do 

Embu; durante toda a visita, o olhar de gestora não havia abandonado esta 

pesquisadora. A UBS é muito parecida com as da periferia de São Paulo – lugares 

mal cuidados, estrutura física envelhecida e sem manutenção. Os/As profissionais 

circulavam apressado/as e os/as usuário/as não conseguiam informações com 

eles/as. 

Todas as UBS do Embu visitadas eram semelhantes. Notou-se que a 

estrutura de trabalho estava muito atrasada se comparada às UBS do município de 

São Paulo. Havia pouquíssimos recursos de informática, telefonia e móveis 

adequados. Os assentos para os/as usuário/as eram velhos e sujos; os banheiros 

assustadores e a estrutura física interna era muito mal adaptada, lembrando o velho 

―puxadinho‖ das comunidades periféricas. 

Apesar desse desconforto para os/as usuário/as, observou-se que eles/as 

se apresentavam com suas melhores vestimentas, arrumados como se fossem a um 

passeio, contrastando com a realidade que iriam enfrentar. 

Os/As responsáveis pelas crianças agendavam as consultas em pediatria 

na recepção da UBS, dentro do Programa de Saúde da Criança. Eram agendadas, 

em média, dezesseis consultas/dia para cada pediatra. As crianças eram atendidas 

por ordem de chegada; eram geralmente acompanhadas pelas mães e, algumas 

poucas, pelas avós. Durante todas as visitas realizadas, não havia nenhum homem 

acompanhando as crianças, e o que chamou a atenção é que a maioria das mães 

aparentava ser jovem. 

 

 

 

 



65 

 

 

6.3.2 As Entrevistas 

 

 

Segundo Thiollent (1980), questionários e entrevistas são considerados 

técnicas de observação direta, uma vez que as pessoas investigadas estabelecem 

um contato efetivo e estão implicadas no problema investigado. Por sua vez, a 

observação indireta consiste na análise de documentos ou de imagens relativos ao 

fato. 

Por meio de entrevista, que é o procedimento mais usual do trabalho de 

campo, o pesquisador buscará obter informes contidos na fala dos atores sociais. 

Segundo Minayo (2004), ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, 

uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores 

enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que 

está sendo focalizada. No presente estudo foram realizadas entrevistas abertas, com 

roteiro semiestruturado, gravadas, com os sujeitos participantes da pesquisa. 

As entrevistas tiveram um roteiro semiestruturado (Anexo 1) uma vez que, 

segundo Thiollent (1980), isso possibilita o aprofundamento qualitativo da 

investigação, objetivando que os entrevistados ultrapassem o plano das respostas 

condicionadas à moral dominante, que, neste caso, trata-se da obrigatoriedade da 

notificação e a implicação subjetiva da escuta da situação de abuso, para chegarem 

ao plano da autodescrição da situação.  

O roteiro foi elaborado a partir de questões norteadoras que a pesquisa 

pretendeu abordar, as quais contemplem a percepção que os pediatras têm sobre a 

eficácia da notificação como um meio de cessar o abuso sofrido pela criança. 

As questões norteadoras foram: 

 identificar se conhece a obrigatoriedade de notificação de casos 

suspeitos; 

 identificar e compreender como se processa a detecção do abuso 

sexual; 

 identificar e compreender a percepção do seu papel profissional na 

assistência às crianças vítimas de abuso sexual; 

 identificar as dificuldades no atendimento de crianças abusadas 

sexualmente; 
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 identificar os casos notificados de abuso sexual. 

 

As questões, como observa Van Velsen (1987),  

 

[...]podem ser entendidas e interpretadas pelos investigados à luz de 
suas experiências, sendo uma descrição de seu próprio trabalho. É o 
registro das ações dos indivíduos como indivíduos e personalidades 
e não somente como ocupantes de status específicos.  

 

Elas oferecem a possibilidade de entender como as pessoas convivem com 

as normas, se há discrepância entre suas crenças junto à aceitação de certas 

normas e o seu comportamento. 

As entrevistas foram gravadas com gravador de fita cassete e digital  

modelo MP3. Os/As entrevistados/as foram esclarecidos quanto aos objetivos da 

pesquisa, receberam uma cópia do roteiro com as perguntas e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). 

A reprodução das entrevistas é apresentada no Anexo 3, onde foram 

omitidas informações que possibilitassem a identificação dos/das entrevistados/as. 

 

 

 

 

6.3.3 Diário de Campo 

 

 

O diário de campo  e o uso do gravador, de acordo com Queiroz (1991), são 

instrumentos valiosos e indispensáveis para o trabalho com narrativas orais. É 

possível afirmar que uma das peculiaridades da pesquisa qualitativa, realizada com 

o suporte da fonte oral, é o uso do gravador para registro da narrativa e sua 

posterior transcrição. 

O registro era feito após o término de cada entrevista, ainda no local, sobre 

as condições em que essas entrevistas foram feitas, como: o ambiente observado, o 

aspecto físico, o fluxo do atendimento, os/as usuários, as impressões e sentimentos 

despertados na pesquisadora. Tentou-se registrar todas as sensações que a pessoa 

entrevistada causava à pesquisadora e, principalmente, quando solicitavam que não 
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fossem utilizadas informações que consideravam de caráter sigiloso ou 

constrangedor. 

Na reprodução do diário de campo (Anexo 4), foram omitidas as falas 

soliicitadas pelos/as entrevistados/as e as informações que possibilitassem a 

identificação do/as mesmos/as.  

 

6.4 PERÍODO DA PESQUISA 

 

 

A coleta dos dados foi feita no período de junho de 2009 a setembro de 

2010. 

 

6.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto desta pesquisa ―O Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar e a Escuta 

dos Pediatras‖ foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP 

em 20/03/2009, sob n. 0215/09 (Anexo 3). O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo 2), exigido para as pesquisas com seres humanos, foi 

apresentado a todos/as os/as entrevistados/as e assinado após todas as 

informações pertinentes quanto ao anonimato e à liberdade de se retirarem da 

pesquisa a qualquer momento. 
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7 SUJEITOS 
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7 SUJEITOS 

 

 

Os Sujeitos do estudo foram médico/as pediatras de um Núcleo de Gestão 

Assistencial (Nga) do município de São Paulo e de três Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do Município do Embu, que atendem crianças em consultas de rotina. 
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8 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

8 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Após a finalização do trabalho de campo, as entrevistas e o diário de campo 

foram transcritos na íntegra para a sistematização e análise dos dados,  a fim de, 

então, iniciar-se a construção das narrativas. 

 

8.1 A CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS 

 

 

8.1.1 Narrativas dos Pediatras 

 

 

Pe 1 

Sexo feminino, cerca de 30 anos de idade, exerce a pediatria há 8 anos, 

com experiência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) infantil. Trabalha na UBS há 

8 meses. Cordial na estrevista, destacou, de início, que não sabia se poderia ajudar, 

em virtude de que sua experiência profissional era focada em terapia intensiva e que 

só há oito meses trabalhava em ambulatório. 

Apesar disso, já havia atendido um caso em que identificou violência contra 

criança de 1 ou 2 anos de idade. Ocorreu durante consulta de rotina, em que a avó 

trouxe a criança e relatou o fato de a mãe da criança ser ―[...] usuária de drogas e 

que não a alimentava, que batia nela, coisas assim [...]‖. Pe 1 certificou-se de que a 

avó havia encaminhado sua queixa à enfermagem e que o Conselho Tutelar já havia 

sido acionado; do contrário, ela mesma providenciaria o encaminhamento do caso.  

Pe 1 disse saber que, em casos de violência contra crianças, o Conselho 

Tutelar é acionado, mas desconhecer o caminho a ser percorrido pelo profissional, e 

os mecanismos adotados em caso de suspeita ou confirmação do abuso. Acredita 

que, se estiver em pronto-socorro e aparecer um caso, ―[...] pede para ir ao Instituto 

Médico Legal (IML)‖. 

Informou que nunca atendeu criança abusada sexualmente e também 

manifestou desconhecimento quanto à obrigatoriedade da notificação ―[...] tem um 



72 

 

 

dispositivo legal... não sei, não tenho certeza, eu não sei o que tem que preencher... 

se existe um papel específico para mandar para corpo delito, isso eu não sei‖.  

Apesar de desconhecer a obrigatoriedade da notificação, considera 

importante a informação por parte dos profissionais ―[...] é necessária, precisa, 

precisa informar... todos os outros meios, não somos só nós que temos que agir, 

todo mundo... realmente é multidisciplinar...precisa todo mundo estar envolvido 

nisso‖. 

Mesmo não discutindo com colegas sobre casos de violência e não saber 

informar se a UBS em que trabalha conta com equipe multiprofissional para atender 

esses casos, Pe 1 acredita que trabalha em um local adequado para esse tipo de 

atendimento ―[...] tem infraestrutura, auxiliares, enfermagem, tem psicóloga que 

sempre está aí para o que der e vier.‖ 

Pensando em qual seria seu papel profissional frente a uma situação de 

abuso sexual infantil, Pe 1 afirmou:  

 

[...] complicado....de repente preciso ver a integridade física da 
criança...não só da criança como o binômio mãe/filho, ver como é 
que está a cabeça, primeiro a integridade física e depois ver como é 
que está a relação da mãe com a criança e como é que está a 
cabeça da mãe também, para ver o estado dela...mãe é o que mais 
influencia....está sempre lá com a criança ...e aí... da parte 
psicológica....encaminhar para pessoas competentes... a gente pode 
ajudar um pouco ...tem gente que tem a competência para tal. 

 

Ao supor ser chamada para dar atendendimento a uma criança abusada 

sexualmente, Pe 1 manifesta o que acredita que deva ser sua conduta ―[...] eu 

atendo, encaro, com dor no coração, pelo amor de Deus, encaro, o que eu vou 

fazer?... Deixar a criança é que não deixo, que dureza, mas é que é dureza mesmo, 

triste.‖ 

Imaginando como se sentiria, caso atendesse a criança abusada 

sexualmente, Pe 1 diz: 

 

[...] é terrivel, eu não, não fico nada bem... deprimente, frustrante 
porque eu não posso fazer nada para voltar à situação... é o 
desespero de querer poder ajudar a criança, a cabecinha dela, para 
que ela não tenha traumas terríveis na vida dela... é aquela coisa de 
querer proteger e é frustrante porque você não tem...o que você 
pode fazer? Você pode conversar, falar, falar, falar, mas é  até certo 
ponto, depois não, é frustrante. 
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Pe 2  

Sexo feminino, com quase 40 anos de idade, formou-se em Medicina há 12 

anos e é pediatra há 10 anos. Pe 2 trabalhou durante 9 anos em pronto-socorro, 

trabalha em outro ambulatório há 5 anos e está há 5 meses na UBS. 

Dos hospitais de pronto-socorro em que trabalhou, refere experiência em 

atendimento a muitos casos de violência contra crianças, inclusive casos específicos 

de abuso sexual. Sempre que isso ocorre, aciona o Conselho Tutelar, inclusive foi 

chamada recentemente para depor num caso em que a criança foi a óbito. 

 

[...] então já teve vários casos ao longo desses anos, e a gente 
sempre procura chamar o Conselho, internar a criança, proteger e, às 
vezes, a gente até acaba se envolvendo, igual nesse caso que eu 
tive que depor... Então é uma coisa assim que a gente fala... Até 
minha colega falou ‗nunca mais vou chamar o Conselho‘, porque, pô, 
dá trabalho, né? Você perde um dia de trabalho, você vai numa 
audiência, você fica duas horas para ser chamada. 

 

Atendeu, também, em PS, um caso em que suspeitou a ocorrência de 

abuso sexual: 

 

[...] o menino chegou e tinha caído no carrinho rolimã, e ele tinha um 
corte na região perianal, aí você também suspeita, porque é muito 
estranho, e outra que era estranho, é que ele não tinha sangue na 
bermuda, o sangue dele só estava na cuequinha ficou todo...  não 
tem rasgo na bermuda, não tem sangue  na bermuda, é estranho, aí 
nós chamamos, chamamos  mas assim ele não fala nada ... de jeito 
nenhum... ‗[...] não, caí, tal‘, não fala de jeito nenhum, então também 
não sei o que deu, passa o plantão, continuam, então alguns casos, 
na suspeita, você não sabe se é.  

 

No ambulatório  e na UBS em que trabalha, não atendeu a nenhum caso, 

nem suspeita ―[...] em UBS não pega‖. 

 

Apesar de toda experiência em casos de abuso contra crianças, Pe 2 não 

conhece os dispositivos legais da obrigatoriedade da notificação ―[...] não, não... eu 

sei que os casos assim, para investigar, vão para o Pérola, vai para exame de corpo 

delito e faz uma ... Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência; a partir daí não 

sei mais nada‖.  

Pe 2 relata que é comum conversar com os colegas sobre a questão da 

violência ―[...] a gente discute casos, quando surge alguma coisa assim a gente... ‗ah 
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olha aí, pode ser, não pode, o que  você acha... tô pensando demais em chamar o 

Conselho, ou você também chamaria‘, a gente discute sempre‖.  

Reconhece que, em casos de suspeita de violência contra a criança, muitos 

colegas evitam atendê-la, ou não chamam o Conselho Tutelar, e que acontece de os 

homens solicitarem a ela que faça o atendimento por ser mulher. 

 

[...] na verdade, assim, os médicos, hoje em dia, eu tenho muito 
colega, a maioria tem um processo ou dois que o paciente acusou, 
eu tenho um também, não relacionado a abuso, mas  outras coisas, 
então assim, todo mundo fica com medo de envolvimento, que 
envolve, dá trabalho, vai ter que entrar com advogado, vai perder dia 
de trabalho, depor, além da perda do tempo, o comprometimento 
com teu nome, porque em geral, a população tá processando 
demais, a torto e a direito, muitos casos com razão, mas muitos 
casos sem razão, qualquer um que tá morrendo... ah processa o 
médico, em vista disso, medo de envolver o nome e tempo, dá 
trabalho. 

 

[...] você acaba ocupando um profissional durante um bom tempo e 
tá lá chegando crise de bronquite, então precisaria de uma coisa 
mais estruturada. 
 

Apesar de toda dificuldade que Pe 2 relata sobre a questão da notificação, 

considera ser necessária, pois sem sua obrigatoriedade, alguns profissionais não a 

fariam.  Quando da suspeita de um abuso sexual sem marcas físicas, Pe 2 aponta 

os sinais que podem surgir: 

 

[...] eu não sei, coisas que eu já notei estranhas, por exemplo, 
quando você pede para subir para examinar, que a criança não deita 
de frente e ela deita de costas... e isso toda criança que faz isto já 
[...] por que será que ela deita de costas? Ou então que você vai 
examinar e fica botando a mãozinha na frente, ou muito, muito 
retraída e também os dados que eu te falei, criança que está muito 
magrinha, que não fala muito, muito tímida. 

 

Nesses casos, Pe 2 tenta certificar-se dos fatos,  

 

[...] eu acho que você pode conversar, vê se consegue tirar alguma coisa de 
estória, fazer um exame físico mais, porque você não olha tudo da criança, 
fazer um exame físico mais detalhado, enfim tentar ver alguma coisa. 

 

Para ela, nem sempre se consegue descobrir, apesar da suspeita ―[...] mas, 

às vezes, também você não acha nada [...] é difícil, uma pergunta difícil que você 

fez, é uma atitude que eu posso não estar tomando‖. Depois de tantos atendimentos 
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desse tipo, Pe 2 considera que casos de violência contra crianças predominam na 

população menos favorecida,  

 

[...] eu acho que é uma coisa assim, que existe muito nesse meio 
mais carente, pela própria situação que eles vivem, eles dormem em 
um quarto só, mora todo mundo... o pai e a mãe transam na frente 
dos filhos, então já nasce ali com uma, já cresce no meio de uma 
sexualidade, e aí, né...absurdo, então acaba, sei lá, parece que 
começa ser normal para eles...Deus me livre... existe mulher que 
sabe que o marido aproveita das filhas e até de certo ponto tira o 
corpo fora, que ela não tem que fazer o que as filhas fazem. 

 

Também reconhece uma mudança em sua vida, após tantos atendimentos e 

tudo que vê na mídia: 

 

[...] eu chego em casa, minha filha fica com a empregada, apesar de 
ela ter quatro anos lá comigo, toda vez que vou trocar a fralda eu 
vejo se está tudo inteirinho, olha aqui, olha ali... eu tenho uma maior 
de 11 anos, igual ontem, chegaram os funcionários, porque estou 
colocando vidro na sacada e aí eles iam passar duas horas, iam 
precisar de duas horas... minha filha... não, mamãe pode ir que eu 
fico... eu, vou deixar minha filha de 11 anos, com quatro, cinco 
homens lá? De jeito nenhum, você começa a ficar mais assim. 

 

Quanto ao seu papel profissional, frente à situação de abuso sexual, 

considera ―[...] acho que você tem que reconhecer e buscar resolver a situação, que 

não aconteça mais, encontar o culpado, acho que começa aí... Denunciar‖. 

 

 

Pe 3 

Sexo feminino, na faixa dos 55 anos de idade, pediatra há 29 anos, trabalha 

em ambulatório há 25 anos e, na UBS, há quase 20 anos. 

Pe 3 tem experiência em violência contra crianças, conhece todos os 

instrumentos legais que tratam do assunto e aciona o Conselho Tutelar sempre que 

necessário. Quando suspeita de abuso sexual, antes de acionar o Conselho, tenta 

descartar o caso, acompanhando mais de perto, junto à equipe técnica até que 

consiga se tranquilizar. Do contrário, faz a notificação. 
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Reconhece a obrigatoriedade da notificação e suas implicações: 

 

[...] sim, o médico tem uma responsabilidade sobre isso, se ele não 
tomar nenhuma providência, ele acaba tendo que responder se de 
alguma forma isso foi percebido, foi levantado e o médico não tomou 
providência, o médico acaba sendo penalizado, por negligência, por 
omissão. 

 

Pe 3 considera as reuniões mensais, das quais os pediatras do Embu 

participam, importantes para o seu trabalho  

 

[...] em muitas das reuniões, o tema é esse; então isso nos ajuda 
bastante, às vezes a gente até pode esquecer do assunto, mas é 
importante que seja lembrado nas capacitações para que a gente 
sempre esteja com a antena ligada. 

 

 Pe 3 considera que, atualmente, os problemas sociais são sérios e 

contribuem para o aumento da violência ―[...] a descompensação é com agressão 

física, o abuso está ligado a essa vida maluca que as pessoas estão levando‖. 

 

[...] tudo, comportamental, comportamento, as crianças, hoje, dão 
tapa na cara das mães e a mães não reagem da forma de contenção 
como deveriam ........os pais estão perdidos em termos da educação 
dos filhos , não dão limite e quando falo em dar limite é questão da 
postura no momento ....   adolescentes não tem limite e estão se 
perdendo. 

 

Percebe, durante as consultas de pediatria, não existir um problema 

específico, que todos os problemas estão relacionados com a falta de orientação 

dos pais, e que seria melhor trabalhar esses pais, com grupos de orientação 

multiprofissional, para melhorar sua condição social. 

 

 

Pe 4 

Sexo masculino, faixa etária em torno de 55 anos, pediatra há 28 anos, 

trabalha em PS e na UBS há 23 anos. Pe 4 atendeu um caso de violência sexual 

contra criança e nenhum caso de outro tipo de violência, apesar de trabalhar em PS. 

O caso foi encaminhado para o hospital, e o Conselho Tutelar foi acionado. 

Conhece todos os dispositivos legais implicados na situação de violência e 

teve muita insegurança ao utilizá-los. O seu maior receio era que a família fizesse 
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algum tipo de retaliação.  Quanto notificou o caso que atendeu, ficou esperando as 

consequências:  

 

[...] eu fiquei esperando, no dia seguinte, vir alguém querendo saber 
o que tinha acontecido, mas não aconteceu isso, foi um pensamento 
que passou pela minha cabeça e já falei com os meus colegas e todo 
mundo já passou isso na cabeça. 

 

Pe 4 discute os casos de violência com os colegas e percebe que as suas 

preocupações são com eles compartilhadas, ―[...] já houve vários casos assim, que 

chegaram casos de violência e os colegas também notificaram e também ficaram 

receosos de alguma consequência, ter que chamar a polícia‖. 

Espontaneamente relatou um caso que um colega atendeu, que muito o 

impressionou,  

 

[...] foi uma coisa de arrasar qualquer um, quem atendeu foi o plantão 
que atendeu depois de mim, eu tinha saído, e a criança chegou no 
plantão seguinte, é de arrasar, quem atendeu ficou arrasado, sob 
todos os aspectos, uma monstruosidade. 
 

Sente-se inseguro em casos de suspeita de violência sem sinais físicos. 

Nesse caso, para suspeitar teria que examinar a criança profundamente, o que não 

faz parte da rotina. Quanto à questão da notificação, Pe 4 reconhece que os 

médicos subnotificam as violências infantis, atribuindo à mãe que não queixa e ao 

médico que não considera essa possibilidade: 

 

[...] o médico que não examina pensando nessas coisas ele teria que 
examinar pensando nisso, focado para descobrir isso nas consultas 
do dia a dia, se a mãe não comentar isso, sem marca nenhuma, a 
gente não pensa nisso. 

 

Apesar de considerar importante, em consulta de rotina, estar atento ao 

problema da violência, Pe 4 insiste na questão da marca física: 

 

 [...] são muitas consultas no dia a dia, se cada criança for parar, é 
um trabalho muito grande, é difícil fazer isso em todas as consultas e 
em todos os lugares, mas tem que estar pensando nisso, sempre, a 
gente lê artigo, tem que pensar nisso, mas tem que ter algum indício, 
um hematoma, uma evidência para a gente começar a focar. 
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Pe 4 considera as reuniões da pediatria boas, enquanto informação teórica, 

mas sente falta da parte prática, que o deixaria mais seguro sobre o tema. 

 

 

Pe 5 

Sexo feminino, faixa etária em torno de 40 anos, pediatra há 19 anos, 

trabalha há 15 anos na UBS. Pe 5 acredita que tem experiência em todos os tipos 

de violência contra crianças e que, com os anos, aprendeu muito, principalmente a 

―[...] se colocar frente à situação, não se esquivar‖. 

 

[...] a gente pensa nisso, e quando a gente pensa nisso, não dá para 
levar isso para casa, então a gente, de certa forma, envolve outros 
profissionais, e você acaba pedindo ajuda para a psicóloga ou para 
assistente social. 

 

Conhece os instrumentos de notificação e os utiliza, ―[...] durante muito 

tempo a gente tinha medo, porque a gente acreditava que podia ser a vítima dessa 

família‖. 

Considera que o Conselho Tutelar do município funciona e faz, em casos 

graves, uma rede de proteção que garante os cuidados da criança.  

Para Pe 5, os atendimentos de vítimas de violência mobilizam sentimentos, 

mas o papel profissional deve prevalecer. Em sua opinião, a mídia convoca e 

protege todos que denunciam casos de violência, ―[...] denuncie, que eu te protejo, 

denuncie anonimamente‖. Reflete que a sociedade espera que os pediatras 

protejam as crianças e, em casos de suspeita, denunciem:  

 

[...] é você não ser conivente, se você começa a ter informação de 
que se você não denuncia, como é que você vai levar para casa? 
Pois, se estou suspeitando que essa criança sofre violência, eu não 
vou levar isso a fundo, porque outras vezes ela vai ter que voltar aqui 
para me provar que ela sofre ou não? 

 

Em seu trabalho, Pe 5 não conversa com os colegas sobre os casos que 

atende e considera que todo pediatra trabalha muito isolado. Acredita que o fato de 

trabalhar em uma UBS possibilita um maior acompanhamento das crianças, 

facilitando as condições de suspeitar de um caso sem marcas físicas. 

Pe 5 acha a situação de abuso complicada, principalmente o intrafamiliar, 

que envolve os cuidadores da criança.  Relata sua dificuldade em tratar sofrimento 
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infantil, uma vez que sua escolha em trabalhar com pediatria foi para o bem-estar 

das crianças: 

 

[...] e aí você vai falar, mas você não atende criança grave? Atendo, 
eu sei encaminhar, se Deus quiser, eu cada vez mais preciso estar 
atenta, tratar, não , porque foi uma escolha que eu fiz, trabalhar em 
posto de saúde, talvez seja isso, quando você se submete a esse 
tipo de coisa, é isso, você ter uma coisa assim, ou encaminha, é 
muito grave, é feio, mas gostar de ver criança sofrendo, não 
necessariamente, acho que a grande maioria dos pediatras não 
querem. 

 

Considera que, na sua prática, a questão da notificação é um aprendizado, 

que deve estar continuamente atenta a esse problema e convoca os profissionais 

que trabalham na área de violência contra as crianças a cobrarem dos pediatras 

uma conduta condizente, em caso de suspeita.  

Quanto à questão da subnotificação, acredita que o fato de os pediatras 

atenderem muitas crianças em um horário restrito dificulta um olhar mais atento e 

profundo ―[...] se a queixa for uma coisa eventual ou muito localizada, você nem tira 

a roupa; é muito complicado.‖ 

Reconhece que a violência está presente em todos os lugares e classes 

sociais,  

 

[...] a violência não é coisa só do pobre, não é só dos bairros da 
periferia, a gente sabe disso vivendo aqui, vindo para cá,  trinta 
quilômetros de São Paulo para cá, você fala qual é a diferença? De 
Brasil, tem em qualquer lugar, só que as pessoas não tinham essa 
noção. 

 

 

Pe 6 

 

Sexo feminino, faixa etária em torno dos 60 anos, pediatra há 34 anos, 

trabalha na UBS há 18 anos. 

Atendeu o primeiro caso de violência sexual em uma criança de 7 anos, em 

1977, quando tinha 2 anos de formada. Sua reação foi intensa: mobilizou toda a 

polícia da região. 
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Desde então, Pe 6 atendeu a diversos casos de violência e conhece todos 

os procedimentos para a notificação, porém não acredita que sejam eficientes:  

 

[...] então não pergunta de lei alguma, de implicação legal, porque eu 
acho que abusador pode abusar, abusar e desabusar, que com ele 
não acontece absolutamente nada, a maldição fica só com o 
abusado; o abusador, não estão nem aí. 
[...] não adiantou nada... Ele dá nome aos bois, ele dá o nome do tio, 
da prima, ele dá nome de todo mundo, e eu duvido... Até do pai e da 
madastra, e eu não soube que aconteceu nada com ninguém, 
ninguém foi preso, ninguém foi morto, assassinado, então lei, ora a 
lei. 

 

Pe 6 acredita que, só com muita experiência em atendimentos a crianças, o 

vínculo com o paciente e com a família, é que o pediatra adquire condições de 

suspeitar de casos de violência: 

 

[...] se você está acostumado com a criança, como aqui eu tenho 
vínculo com a criança de muito tempo, então eu conheço como é o 
padrão da criança, o comportamento dentro da sala, se ela vem 
esquisita, eu fico cutucando, até que eu peço para a mãe sair, se a 
criança é maior, e às vezes a criança se abre, às vezes não se abre 
em uma consulta, às vezes eu peço um exame, tipo assim, urina I de 
urgência, para a criança voltar daqui quinze dias e eu ter chance de 
cutucar de novo, ou eu ver como a criança está, se foi só aquele dia, 
se ela está mesmo daquele jeito que não era. 

 
[...] eu acho que essa é a visão do pediatra que tem um vínculo com 
a criança, por isso que a gente diz que a criança é nossa, mesmo 
não sendo um consultório particular, sendo unidade básica de saúde, 
um serviço público, e a gente faz questão que a criança continue 
com o mesmo pediatra, quando a mãe fica para lá e para cá ...‖oh, 
mãe, cachorro com muito dono, morre de fome‖ [...] porque ela não 
tem vínculo com ninguém, então se acontecer alguma coisa, vai 
passar batido, ninguém vai perceber, se é sempre com o mesmo 
pediatra, e ele está atento à criança dele, ele vai perceber que 
alguma coisa está pegando, que não está certo aquele 
comportamento, que tem alguma coisa diferente, se ele não 
consegue, ele encaminha para o psicólogo, porque a consulta do 
psicólogo é sozinha mesmo, e aí o psicólogo vai tentar arrancar 
alguma coisa. 

 

Pe 6 percebe que algumas mães, quando desconfiam que algo está 

acontecendo com seu filho, marcam consulta sem uma queixa específica, ―[...] às 

vezes a mãe não sabe o que está acontecendo mas ela também percebe, ela fala 

‗eu estou achando ele esquisito, ele está triste‘ então a mãe passa alguma coisa 

também‖. 
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Considera que os pediatras deveriam fazer parte do processo, depois da 

notificação: 

 

[...] a gente ser chamado para depor, para a gente dizer o que a 
gente viu da criança, porque eu acho que o que vai fazer o cara ficar 
lá para o resto da vida  é a gente traduzir para o juíz o que a gente 
sentiu da criança no momento  que ele veio no consultório; eles não 
escutam o pediatra, ou hebiatra, ele não ouve a gente, eu nunca fui 
chamada para depor. 

Após tantos anos de prática, não se esquece de dois casos de violência 

infantil: 

 

[...] então eu acho que essa violência de polos, para mim, foi, acho 
que foi marcado de ferro, porque são duas coisas que eu não 
esqueço, são duas coisas que quando eu vejo alguma coisa, são as 
coisas que eu lembro, já vi outras e não lembro de outras, essas 
duas ficaram bem marcadas. 
 

E revela seu desejo de vingança: 

 

[...] eu acho que eu faria o meu papel se eu fosse lá, pegar o cara 
que judiou da criança e fazer com ele a mesma coisa que ele fez 
com a criança, esse seria o meu papel, como mãe, como pediatra, 
como ser humano, como gente que eu me acredito ser, eu gostaria 
muito de ter acesso a todo mundo que faz algum tipo de violência 
contra a criança.  
 

Tem sua vingança realizada, ao saber da prisão do abusador: 
 
[...] e eu achei a glória eu saber que todo dia ele era violentado dez 
vezes de manhã, dez vezes à tarde e cem vezes à noite, aquilo para 
mim era o máximo, então eu acho que eu nem poderia ser pediatra, 
porque sou agressiva, eu sou vingativa. 

 

Pensa que o papel do profissional, nesses casos deveria ser mais ativo: 

  

[...] eu acho que o nosso papel seria ficar mais em cima, cobrar, 
saber da polícia...o que fêz, o cara está preso, foi julgado, está 
fazendo processo, está correndo ? Cobrar isso do Conselho Tutelar, 
vocês processaram o cara? 

 

Acredita que o fato de existir um grande número de subnotificações de 

violência ocorre devido à falta de experiência dos profissionais nos atendimentos. 

Pe 6 não discute com os colegas os casos de violência que atende, mas 

está muito envolvida com a psicóloga e o dentista da UBS, e discutem os casos 

quando se encontram. 
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Pe 7 

 

Sexo feminino, cerca de 45 anos de idade, pediatra há 23 anos e hebiatra 

há 7 anos.  

Desde o tempo da residência médica, Pe 7 atende casos de violência contra 

crianças. Acredita que o fato de ter tido um preceptor interessado nas questões de 

violência facilitou seu envolvimento com esta questão. 

O encontro com o problema do abuso sexual ocorreu mais tarde, e Pe 7 

relata que foi muito impactante, ―[...] porque a gente tinha dificuldade de lidar, não 

tinha um fluxo ainda estabelecido, os profissionais, a gente tinha muitas angústias, 

muito receio‖. Esse primeiro caso fez com que Pe 7 passasse a estudar sobre abuso 

sexual. 

Relata que participou de um curso de multiplicadores, em 2004, na 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), quando 

conheceu a ficha de notificação; daí instituiu-se uma parceria com a universidade e 

passaram a traçar estratégias de sensibilização aos profissionais da saúde. 

Desde então, Pe 7 espera que todos os profissionais notifiquem casos de 

abuso, pois percebe que são sempre os mesmos profissionais que fazem a 

notificação. Relata que, nos momentos de capacitação e reciclagem dos médicos, o 

tema é abordado e gostaria de entender por que o profissional tem tanta dificuldade 

em notificar. Acredita que a capacitação não seja suficiente, existindo, ainda, a 

questão do envolvimento. Percebe que muitos profissionais têm medo das 

consequências. 

Pensa que cabe aos profissionais tentar convencer os colegas que não 

notificam: 

 

―[...] a gente tem que seguir falando, falando, conversando, falando, 

mostrando, implicando, acho que tem que implicar‖. Para que o 

profissional seja capaz de suspeitar de um caso de abuso, acredita 

serem necessários outros saberes ―[...] articular com outras áreas, 

precisa estudar, precisa ler, ir atrás, conversar, dividir as angústias, 

trabalhar, trocar‖. 
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Pe 7 considera que a participação da sociedade contribuiria para acabar 

com esse ciclo de violência,  

 

[...] acho que falta divulgação, os meios de comunicação, acho que 
em todos os setores, acho que é uma questão da sociedade de 
participar, de chamar, de não se omitir. 

 

Pe 8 

 

Sexo feminino, faixa etária em torno dos 50 anos, pediatra há 26 anos, 

trabalha em UBS há 22 anos. Pe 8 tem experiência em violência contra as crianças, 

conhece os dispositivos legais e faz uso deles sempre que desconfia de uma 

situação de abuso. 

Mesmo sabendo da obrigatoriedade da notificação, considera que os 

médicos não têm condições de fazê-la porque não têm a percepção necessária para 

suspeitar, e também porque atendem muitos pacientes de uma vez. Faz uma 

referência firme quanto à necessidade de uma equipe técnica para fazer o 

diagnóstico de violência, comunicando posteriormente ao médico que deu o primeiro 

atendimento e comunicou a suspeita àquela equipe:  

 

[...] às vezes eles nem acreditam que aquilo está acontecendo, 
acham que a criança está aumentando alguma coisa então eles têm 
uma conversa, por isso que eu acho ... eu acredito muito na equipe, 
porque esses casos, eles acabam encaminhando para o psicólogo, 
psiquiatra, para fechar um diagnóstico, antes de tomar uma atitude 
mais drástica de acionar o Conselho Tutelar, acionar a justiça. 

 

Pe 8, durante a maior parte da entrevista, enfoca a necessidade de outras 

soluções para a violência intrafamiliar que não a notificação: 

 

[...] suspeitando, eles tentam resolver da melhor forma possível e 
nem sempre a melhor forma é você estar notificando, acionando o 
Conselho Tutelar. Outra coisa, de repente a melhor forma é você 
tentar  trabalhar no núcleo familiar, que a mãe e o pai tomem uma 
atitude, uma coisa assim, eu acho que é isso. 

 
[...] eles pegam um caso, eles suspeitam, eles conversam com a 
família, eles não notificam de imediato, eles conversam, porque eles 
acham o seguinte, às vezes notificando, passando o caso para o 
Conselho Tutelar, a família vai se afastar, eles não vão ter aquela 
comunicação, a família vai acabar se afastando, então alguns casos  
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eles conversam com os familiares, um responsável, uma avó, uma 
tia, alguém que está se responsabilizando por aquela criança e eles 
esperam uma atitude, uma solução, e aí, se eles veem que não teve 
jeito mesmo, acabam notificando. 

 

Apesar disso, trabalha há 23 anos no Embu e diz que, hoje, as notificações 

existem em quantidade maior do que no começo de sua atuação, mesmo sem terem 

conseguido atingir o ideal.  

Considera como solução, para aumentar o número de notificações, a 

capacitação e a sensibilização dos profissionais. 

 

 

Pe 9 

 

Sexo feminino, cerca de 35 anos de idade, pediatra, trabalha no Nga há 2 

anos e em pronto-socorro há 5 anos. 

Tem experiência em casos de violência, porém nenhuma de abuso sexual. 

Relata dois  casos, que atendeu recentemente no Nga,  que chamaram sua atenção: 

 

[...] uma recém-nascida que estava completando um mês de vida e 
essa primeira consulta, a mãe é do abrigo e na véspera da consulta a 
criança foi levada no PS com uma fratura de clavícula; quando 
chegou no PS, não suspeitaram de nada, quando chegou aqui eu 
suspeitei e denunciei maus-tratos, e foi confirmado: a mãe confessou 
que jogou a criança no chão porque não parava de chorar. A 
nenezinha foi tirada da mãe, do abrigo e está em outro abrigo agora.  
 
[...] e outro caso que eu comuniquei aqui, era um menino de 8, 9 
anos,  que a avó veio na consulta e contou que o pai batia de vez em 
quando, porque, afinal de contas, o menino aprontava muito, e o 
menino responde  ‗[...] ah mas nem dói tanto tia, deixa meu pai, ele 
bate mesmo [...]‘ era o jeito de educação que ele tinha, e a avó me 
proibiu de fazer qualquer comunicado, que era absurdo, que o pai 
era estrangeiro e aí teve todo um contexto a mais, foi feita a carta e 
mandado prá frente o processo todo. 

 

Pe 9, quando fazia residência de pediatria na Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo, atendeu muitos casos de maus-tratos contra crianças: 

 

 [...] eu falo que a Santa Casa é uma escola que tem muito dessas 
suspeitas, acho que a gente pensa, eu estou com três irmãozinhos 
vindos do abrigo, que foi feito o comunicado na Santa Casa, eu fiquei 
sabendo que eles foram internados na Santa Casa, agora estão 
nesse abrigo enquanto fazem toda investigação, porque são maus-
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tratos mesmo, as crianças têm marcas de queimadura de cigarro e 
internaram na Santa Casa e como eu estudei lá e fiz residência lá eu 
sei que lá se comunica, lá tem esse medo de deixar passar, porque a 
gente vê muito caso lá, por isso que eu sou orientada nesse ponto. 

 

Sempre que suspeita de violência, Pe 9 trabalha junto à assistente social do 

local, fazendo o encaminhamento adequado, uma vez que  conhece todo o trâmite 

legal, mas acredita que a lei não é o bastante, tem que haver comprometimento 

profissional para o bem-estar da criança: 

 

[...] as coisas, infelizmente, no começo, funcionam através de leis, 
depois que a coisa impregnou na cabeça das pessoas, se torna uma 
rotina, então no fundo, se é uma lei de que é obrigatória uma 
denúncia, mesmo só em suspeita, e não só confirmação eu acho 
muito importante, porque vai obrigar aquele profissional que não está 
muito a fim [...] tem que fazer por causa da criança, por causa do 
adolescente, da pessoa que foi sofrida, que foi abusada, que foi 
espancada, não porque eu vou ser penalizado se não fizer, essa é a 
diferença do comprometimento do profissional. 

 

Em alguns casos, tem notícias do desfecho através do Conselho Tutelar 

―[...] como no caso dessa menininha que eu falei, eu sei que o Conselho Tutelar foi 

atrás, investigou, fez o comunicado na Vara da Infância e essa criança foi retirada da 

mãe‖. 

 

 [...] os comunicados que eu fazia, de maus-tratos, tinham crianças 
que não eram retiradas dos pais, que não era motivo para isso, mas 
eles avisavam a gente que estavam fazendo visita domiciliar, o 
psicólogo passando, a assistente social passando para ver a 
dinâmica e se havia necessidade de intervir mais ou não. O 
Conselho sempre se mostrou pra gente, pelo menos o Conselho em 
que eu trabalhava na Santa Casa, se mostrou sempre muito efetivo. 
Então eu comunico e eles tomam a iniciativa de ir atrás da família e ir 
atrás da investigação. 

 

Pe 9 fala de sentimentos relativos à situação de abuso sexual contra 

crianças ―[...] eu tenho uma revolta muito grande, porque eu não fui criada desse 

jeito, na minha família não teve nenhum tipo‖. Acredita que a educação e orientação 

aos pais, mais do que leis, ajudam a resolver a questão de maus-tratos: 

 

Educando, orientando a família, toda a consulta... já tive casos aqui 
da mãe pegar a criança pelo braço, levantar assim...‘vem aqui‘ e 
carregar pelo braço. Eu falo ‗não, não é assim que a gente vai fazer‘, 
porque a maioria da população nossa é carente, ou emocional ou de 
educação ou os dois, financeiro, emocional, tudo, e aí eles acabam 
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tendo essa cultura de pega, bate, então se a gente passa a educar a 
como fazer para não precisar bater. 

 
[...] mais do que leis, eu acho que impor lei não é o que vai fazer 
mudança, acabou de sair lei aí, não é pondo lei que vai mudar, é 
educando as pessoas, fazendo campanha mostrando por que não 
bater e como educar, e eu faço questão, nas minhas consultas, de 
ensinar  como se educa, como se limita o abuso. 

 

Em sua experiência, as orientações que deu aos pais, resolveram 

problemas de violência intrafamiliar: 

 

[...] a mãe e o pai batiam no moleque. Quando eu soube disso, 
convoquei o pai, ele não veio na segunda consulta, eu remarquei a 
consulta e convoquei, ameaçando chamar o Conselho Tutelar. Ele 
veio, pus ele para sentar e conversar comigo  com a criança e com a 
mãe, aí entendi a dinâmica, para o pai, o menino é um suprassumo, 
só que quando mexia nas coisas dele, não queria, aí a gente 
conversou, eu orientei, hoje esse menino é um doce. 

 

Pe 9 discute muito com os colegas sobre casos de violência contra crianças 

e insiste na notificação quando algum colega está em dúvida. Acredita que os 

profissionais têm mais autonomia para comunicar casos de violência na rede pública 

do que na rede privada: 

 

Hospital particular tem muito pudor, muito medo de se falar 
do assunto, então quando você vai falar com o colega, ‗[...] será que 
é mesmo? Ah, melhor não fazer, você quer mesmo mexer nisso?‘ 
Quero, quero mexer nisso, a mãe suspeitou, a mãe tá falando que a 
criança está voltando toda vez estranha da casa do pai... por que não 
suspeitar, por que não fazer um relatório? 

 
[...] quando é uma coisa explícita, não tem como duvidar e não tem 
como escapar, mas quando você só está suspeitando [...] ‗Ah é 
melhor não comunicar. Ah, mas aí tem que internar...‘ A gente 
interna, por que a gente interna no público e não vai internar no 
particular por suspeita? ‗[...] Ah, mas aqui não tem vaga, vai transferir 
para outro, que vai dar alta‘ [...] a gente interna porque tem suspeita 
que vai ter risco para aquela criança; se não tem, você comunica, faz 
relatório, chama psicólogo, assistente social, faz avaliação e pode 
encaminhar relatório. 

 

Pe 9 percebe que os profissionais têm medo de notificar, principalmenete os 

da rede privada, mesmo relatando que nunca teve problemas com a família quando 

notificou o Conselho Tutelar.  

 

[...] de repreenssão da família, de sofrer alguma represália da família, 
ou até algum processo, porque hospital particular tem muito medo de 
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processo, que essa mania dos EUA de processar médicos tá 
chegando no Brasil, sendo que às vezes nem tem fundamento, e 
agora tem muita gente que está com medo. 

 
[...] ah, vai fazer relatório, vai me expor e aí não tem nada a ver isso, 
e o pai vai me processar. 

 

Em sua opinião os motivos da subnotificação de casos de abuso sexual 

contra as crianças passam pela família, que, por exemplo, mudou o hábito de 

consulta de rotina... 

 

[...] no PS, eu sempre pergunto: ―o sr. tem pediatra que acompanha a 
criança?‖ ‗[...] não saiu do convênio, e eu não fui atrás, eu passo 
sempre com a dra. Fulana, que está sempre de sexta feira no pronto-
socorro [...] não é o médico que acompanha‘ [...] se não tem uma 
forte suspeita, uma coisa física ali, você fica ―será que foi?‖ Você não 
conhece aquela criança, se mudou o comportamento, a mãe às 
vezes nem percebe, a mãe e o pai estão trabalhando o dia inteiro. 

 

Há, às vezes, também, uma tentativa de esconder o ocorrido... 

 

[...] tem eu acho muito, mesmo que preconceito, mas muito de querer 
deixar  embaixo do tapete, jogar um pouco de água fria e apagar o 
fogo, para poder não comunicar, porque é uma vergonha, ―imagina 
que na minha família tem abuso sexual!‖. Tem muita vergonha na 
família também, para comentar com a gente, inclusive no pronto-
socorro, se não for uma coisa explícita, foi visto ou foi que a criança 
está sangrando, a criança está machucada ou a criança falou 
verbalmente, mas, ―imagina que na minha família vou contar que o 
pai abusou, que o irmão, que o primo, que vergonha para mim...‖, 
então a própria família esconde. 

  

Pe 9 pensa que, só com acompanhamento pediátrico constante e com 

profissionais engajados, esse quadro poderá mudar ―[...] aí, a gente tem o pediatra 

que está acompanhando direitinho e viu que aquela criança está diferente‖. 

Também as informações para os profissionais e o interesse pela questão do 

abuso são apontadas como um efetivo auxílio: 

 

[...] tem que ser conversado muito, tanto em congressos, cursos; e 
enfatizar que o pediatra precisa fazer um bom atendimento, para 
conhecer bem a criança, não só procurando pronto-socorro, e 
segundo: mostrar mais para o pediatra, aulas ou palestras, 
congressos, tudo que enfatizasse que não tem problema comunicar , 
denunciar uma suspeita: ―você não vai ter problema‖. Tem muita 
gente que tem medo, ou deixa quieto; o importante é fazer campanha 
quanto a isso, eu acho muito pouco, campanha para o médico; tem 
campanha para a população em geral, mas para o médico em si, não 
tem. 
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[...] em muitos congressos, as palestras sobre violência familiar, 
doméstica, de abuso é vazio. Os outros colegas não vão nessas 
palestras, isso me incomoda, porque não pensam... Não pensam que 
pode ter no seu consultório aquela mocinha bonitinha que vai lá com 
a mãe e que nas últimas consultas ela não está comendo, por que 
será, será que é só ir mal na escola, ou será que foi uma violência 
sexual?  
 
Eu acho que, infelizmente, as pessoas querem só fazer as patologias 
―[...] ah vou estudar mais asma, mais cardiopatia‖ [...] não estudar ou 
ter aquele ‗feeling‘ de prestar atenção nas coisas básicas, o que mais 
tem é subnotificação de violência sexual quanto física. 

 

Pe 9 pensa que o abuso sexual contra crianças acontece mais do que se 

imagina, e que o pediatra só vai diagnosticar se estiver atento para suspeitar: 

 
[...] se você não sabe o que está procurando, não adianta, não vai 
enxergar; então, se você sabe que existe e pensa naquilo, você faz o 
diagnóstico; então tem que pensar que isso existe no nosso meio 
mais do que a gente imagina. 
 

Também problematiza a questão dos profissionais que trabalham em 

consultório particular: 

 

[...] e quando eu estou em meu consultório, qual é o trâmite? E quem 
não sabe para onde mandar, o que fazer, vai denunciar para onde? 
... um programa que ensine o caminho das pedras, para a gente 
saber o que fazer quando tiver esse caso, para suspeitar e ter o que 
fazer e onde agir. 

 

 

Pe 10 

 

Sexo feminino, cerca de 60 anos de idade, pediatra, trabalha há 30 anos em 

UBS. Sempre trabalhou em serviço público e, no início da carreira, atendia em 

pronto-socorro.  

Nessa época, ainda não havia o ECA, nem a obrigatoriedade da notificação. 

Os casos de violência sexual, quando chegavam ao PS, eram encaminhados ao 

setor de traumatologia. Quando havia suspeita, encaminhava ao ginecologista: ―[...] 

uma vez uma mãe pediu, achou que o padrasto estava molestando aí queria que eu 

fosse olhar, eu pedi para a ginecologista fazer o exame da criança‖. 

Em todos esses anos, nunca atendeu um caso de suspeita ou confirmação 

de abuso sexual infantil. Pe 10 atualmente trabalha apenas no Nga; conhece a 

obrigatoriedade da notificação, apesar de não conhecer o trâmite ―[...] já ouvi falar, 
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mas isso é uma coisa mais recente, antes a gente não estava muito ligado para isso. 

[...] os outros colegas estão sabendo desse procedimento?‖. Refere que nunca foi 

informada, e perguntou sobre o encaminhamento, tendo recebido as informações 

que pediu, ao final da entrevista. 

Em resposta à sugestão de que pensasse em uma situação de ambulatório, 

na chegada de uma criança com suspeita de que foi abusada, como agiria? ―[...] eu 

teria que correr para o chefe e perguntar o que fazer‖. 

Pe 10 não discute com os colegas sobre esses casos; tem mais informação 

através da mídia e  considera muito interessante: 

 

[...] porque hoje se fala muito disso; (antes) se tinha, era uma coisa 
muito escondida, a própria família... Talvez os lugares que eu 
atendia, se bem que a gente sabe que até na classe média tem 
essas coisas, eu sempre atendi, não tinha tanta essa história de 
violência. 

 

Considera muito difícil suspeitar de um caso de abuso sexual, se não 

houver relato  

 

[...] no ambulatório para desconfiar, precisa mãe reclamar ou 
puericultura, crianças que fazem a puericultura, que não é muito 
frequente [...] comportamento, se você está acostumada com a 
criança. 

 

Finalizou a entrevista dizendo ―[...] acho que vou ficar mais ligada e procurar 

esses papéis, essas notificações, ficar mais ligada no assunto‖. 

 

 

8.2 CONSTRUÇÃO DOS EIXOS DE ANÁLISE 

 

 

As entrevistas foram lidas por esta pesquisadora, com o intuito de captar as 

primeiras impressões. Depois, seguiu-se com o propósito do objetivo da pesquisa, 

tendo como foco o referencial teórico a ser utilizado e seguindo as orientações de 

Pope e Mays (2006): ―um movimento de ida e volta entre os dados originais e as 

interpretações emergentes‖. 
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Para possibilitar a análise, iniciou-se a tentativa de entendimento do sentido 

contido nas informações, listando ideias-chave para, então, identificar temas e/ou 

eixos, que foram codificados. Foi construído também um sistema de indexação, que 

registrou os temas emergentes e reduziu-os aos eixos que tivessem afinidade com o 

objetivo do trabalho. 

Como produto final, emergiram os seguintes eixos:  

 Os pediatras frente à situação de abuso sexual: 

 Ambiguidade com a notificação; 

 Necessidade de encontar marcas físicas para pensar em abuso; 

 A questão do vínculo com o paciente e a instituição.  

 

 

8.2.1 Os Pediatras Frente à Situação de Abuso Sexual. 

 

 

Este eixo foi construído para tentar compreender como o tema do abuso 

sexual é percebido pelos pediatras, e entender o que acontece com os pediatras,  

em relação à questão do abuso sexual infantil. 

 

Quando perguntados como se sentiam atendendo casos de abuso sexual 

contra a criança, a maioria dos profissionais falou de sentimentos desagradáveis.  

 
Eu fico ansiosa (Pe 1). 
 
[...] a gente fica chateado com essa situação (Pe 1). 
 
[...] a gente fica, é difícil, você começa a ficar meio psico (Pe 2). 
 
[...] a gente fica assustado (Pe 4). 
 
[...] foi uma coisa de arrasar qualquer um (Pe 4). 
 
[...] porque eu chorava tanto (Pe 6). 
 
[...] coisas que me dão arrepio quando penso (Pe 6). 
 
[...] essas coisas mexem muito com o profissional que está 
atendendo (Pe 6). 
 
[...] a gente tinha muitas angústias, muito receio (Pe 7). 
 
[...] eu tenho uma revolta muito grande (Pe 9). 
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[...] eu fico angustiada quando vejo isso, eu quero arrumar aquilo, eu 
quero consertar aquilo (Pe 9). 
 
[...] uma monstruosidade (Pe 4). 
 
[...] é muito grave, é feio (Pe 5). 
 
[...] eu acho que a gente comove as pessoas primeiro, é muito 
impressionante isso, primeiro a gente age pela emoção, pelo 
humano, para depois se colocar como profissional (Pe 5). 
 
[...]muito impactante, porque a gente tinha dificuldade de lidar (Pe 7). 

 

A pediatra Pe 6 falou como se tivesse acontecido com ela:  

 

[...] acho que foi marcado de ferro. 
 
[...] é uma violência também para mim, porque, além de pediatra eu 
sou mãe, então eu me coloco no lugar daquela mãe. 
 
[...] eu acho que eu faria o meu papel se eu fosse lá, pegar o cara 
que judiou da criança e fazer com ele a mesma coisa que ele fez 
com a criança, esse seria o meu papel, como mãe, como pediatra, 
como ser humano. 

 

Farei uso de alguns conceitos da psicanálise para pensar as questões 

suscitadas nos pediatras.  

O conceito de identificação projetiva, de acordo com  Silva Filho (2003), é 

cada vez mais utilizado por todos os analistas das várias correntes da International 

Psychoanalytical Association (IPA), por ter se mostrado de grande importância para 

se entender o inter-relacionamento emocional entre paciente e analista, e como 

essas trocas contribuem para o progresso ou a paralisação de uma análise.  

Para o autor, na clínica psicanalítica, o conceito da interação entre 

identificações projetivas e introjetivas entre analista e analisando torna-se hoje 

soberano. Um coloca no outro seus objetos internos10, imagos11 de representações, 

experiências e fantasias inconscientes do passado infantil. Pela assimetria da 

situação analítica, o paciente o faz com maior intensidade. 

Considerando os sentimentos evocados nos pediatras durante os 

atendimentos de crianças abusadas sexualmente, recorremos ao auxílio da 

psicanálise tomando o conceito da contratransferência, importante instrumento de 

                                                           
10

 Objetos internos - algo que é trazido do meio externo e com o qual o indivíduo passa a se 
relacionar desde dentro (Fairbairn, 1980). 
11

 Imago - o objeto é percebido de acordo com o estado e a dinâmica interna do sujeito (ibidem). 
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diagnóstico terapêutico, que informa ao analista sobre o mundo interno do paciente. 

Segundo Fédida (1991), ―é a capacidade do analista de observar e de compreender 

suas próprias reações íntimas àquilo que o paciente lhe comunica‖; ou seja, para 

cobrir todos os sentimentos que o analista experimenta em relação ao paciente. 

De acordo com Zaslavsky e Santos (2005), o encontro analítico passou a 

ser observado e estudado como uma relação que produz um impacto emocional 

mútuo, no qual ocorrem trocas de informações, ou seja, comunicações, em nível 

verbal e não-verbal, intencionais ou não. A contratransferência possibilita que o 

analista escute, através de seus sentimentos, não só o que o paciente diz, mas, 

mais ainda, o que ele não diz, por ignorá-lo no plano do consciente. Os aspectos 

inconscientes do paciente poderiam não estar somente em seu inconsciente 

reprimido: ―essas partes ou sentimentos ausentes poderiam, algumas vezes, estar 

bem mais longe, nos sentimentos de outra pessoa‖, Seu significado não se prende 

apenas à técnica. Esta abordagem psicanalítica muda a partir dele, tornando-se uma 

teoria da dupla, ou do vínculo, isto é, dos fenômenos que ocorrem no par analítico, e 

não mais apenas no paciente. 

Para Junqueira (2002), o olhar dirigido à vítima deve transpor a violência 

sexual vivida e a cicatriz impingida por esta. É necessário, diferentemente, viabilizar 

a construção de identidades diversas da de vítima sexual. 

Com base nessa abordagem psicanalítica, nos é autorizado entender que 

nas relações pediatra-paciente, que são abordadas nesse estudo, os pediatras, 

quando falam, estão podendo trazer à tona o estado emocional suscitado pela 

questão do abuso sexual. 

Dentro da maneira de abordar a questão do abuso sexual nas entrevistas, 

quando surge a situação em que as crianças têm relações sexuais com seus pais, 

as manifestações dos pediatras explicitam sua posição diante do horror ao incesto. 

Por outro lado, nota-se a dificuldade de ser percebida e ouvida a família como 

destrutiva, frente ao imaginário da família adequada e segura.  

  
[...] mas você não está treinado para pensar que aquela pessoa que 
deveria mais proteger, que seria a mãe, a família, o pai, é a pessoa 
que põe em risco a vida da criança (Pe 5). 
 
 [...] eu não fico nada bem (Pe 1). 
 
 [...] deprimente, frustrante porque eu não posso fazer nada para 
voltar a situação... É o desespero de querer poder ajudar a criança, 
a cabecinha dela, para que ela não tenha traumas terríveis na vida  
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dela é aquela coisa de querer proteger, e é frustrante porque você 
não tem... O que você pode fazer (Pe 1)? 
 
 [...] um absurdo... Pessoalmente eu não aceito (Pe 3). 
 
 [...] é um crime, uma monstruosidade (Pe 4). 
 
 [...] às vezes eles nem acreditam que aquilo está acontecendo (Pe 
8). 

 

Essas colocações nos remetem à proibição do incesto, tão marcada em 

nossa cultura.  O desejo incestuoso, presente em todos os seres humanos, deve ser 

reprimido para a sobrevivência da civilização: ―o incesto é antissocial, e a civilização 

consiste numa progressiva renúncia a ele‖ (Freud, 1974). 

Freud (1924) considera a proibição do incesto como um estruturador mental, 

pois é por meio da repressão dos desejos incestuosos que se estrutura o aparelho 

mental em suas três instâncias: id, ego e superego. O id constitui o polo pulsional12; 

o superego é a instância formada pela internalização da lei, sendo o ego 

responsável pela intermediação entre as leis internas e as leis externas. O não à 

atuação dos desejos edípicos delimita as fronteiras entre o desejo e a realidade. 

Segundo o autor, existe um antagonismo entre as exigências dos impulsos 

e a inserção do indivíduo na cultura, e o indivíduo sempre deverá lidar com esse 

conflito. A proibição do incesto recai não só sobre o ato, mas também sobre a fala, 

de tal modo que falar no assunto também é tabu.  

Evocando Freud (1974), em Totem e Tabu, 

 

[...]as proibições e evitações são regras para a consolidação de uma 
moral sexual, necessária para a criação de vínculos sociais: tendo no 
horror ao incesto e na exogamia a base para a delimitação das 
relações entre os clãs totêmicos como também entre as pessoas de 
uma mesma família. 

 

O horror ao incesto obrigava o homem primitivo a criar estratégias para 

evitar a violência que a expressão de seus desejos provocariam.  

 

 

                                                           
12

  Processo dinâmico que consiste numa carga energética que faz tender o organismo para um alvo. 

Segundo Freud, uma pulsão tem a sua fonte numa excitação corporal (estado de tensão); o seu alvo 

é suprimir o estado de tensão que reina na fonte pulsional; é no objeto ou graças à ele que a pulsão 

pode atingir o seu alvo. (LAPLANCHE & PONTALIS, 1970) 
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8.2.2 Ambiguidade com a Notificação. 

 

 

Esse eixo foi construído para demonstrar como o/as pediatras têm uma 

relação de ambuiguidade com a notificação. Consideram extremamente importante 

notificar os casos, porém manifestam o desconforto perante as supostas 

consequências de tal ato. 

Apesar de todos os profissionais conhecerem a obrigatoriedade da 

notificação, e muitos deles a utilizarem, foi percebido por esta pesquisadora que eles 

se colocam de modo ambiguo em relação à ela. 

Surgem os receios de estarem enganados: 

 

[...] precisa ver se confere esse tipo de acusação, porque são 
acusações graves e que têm desfechos feios, então precisa ver se é 
verdade mesmo ou não (Pe 1). 

    

[...]até a gente ficar tranquila se está acontecendo alguma coisa ou 

não...às vezes a gente encaminha para o psicólogo para ele ajudar a 
descartar (Pe 3). 
 
[...[ será que é mesmo? (Pe 9) 

 

Medo das consequências: 

 

[...] a gente fica assustado, não sei se tem um meio termo, com dó da 
criança e ao mesmo tempo medo de todas as consequências que 
podem advir de uma notificação dessas, para a mãe, como até para 
a gente (Pe 4). 
 
[...] uma seria a revolta da família contra a gente, de estar achando 
uma determinada causa e eles não. Se fosse, vamos supor, o pai, o 
padrasto, de vir tomar satisfação com a gente, essas coisas 
acontecem, passam pela cabeça da gente (Pe 4). 

 

Não querer se envolver... 

[...] e às vezes a gente até acaba se envolvendo, igual nesse caso 
que eu tive que depor [...] então é uma coisa assim que a gente 
fala... Até minha colega falou ―nunca mais vou chamar o conselho, 
porque, pô, dá trabalho, né?‖ Você perde um dia de trabalho, você 
vai numa audiência, você fica 2 horas para ser chamada (Pe 2). 
 
[...] o envolvimento começa daí [...] teu nome já vai lá... É igual 
atestado de óbito...ninguém quer dar (Pe 2). 
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[...] eles fazem uma associação com a polícia, é coisa da polícia, a 
gente não quer se envolver, acho que tem a coisa de não querer se 
envolver, e aí é um problema sério ético e legal (Pe 7). 
 
[...] percebo que tem a capacitação, mas não quer se envolver, e aí é 
o dilema, porque quando não tem a capacitação, a gente vai 
trabalhar a capacitação, agora, quando não quer se envolver... (Pe 
7). 

 

Acreditam que vão ter muito trabalho: 

 

[...] porque dá trabalho, porque pede carimbo e porque envolve o teu 
nome; na verdade, assim, medo de envolver o nome e tempo, dá 
trabalho (Pe 2). 
 
[...] eu vou ser bem sincera: Toda vez que eu pego uma ficha e vem 
lá suspeita de abuso, eu penso: ―vou demorar mais de quarenta 
minutos... vai me atrasar todo o atendimeno, vou ter que chamar o 
Conselho...‖ Quer dizer, você acaba tremendo... Em geral nos pronto-
socorros da vida você divide horário, para poder descansar um 
pouquinho, você diz  ―Nossa vou perder o dobro do meu horário de 
descanso, vou me envolver...‖, então acho que não tem, que você 
acaba ocupando um profissional durante um bom tempo e tá lá 
chegando... crise de bronquite, então precisaria de uma coisa mais 
estruturada (Pe 2). 

Consideram não ser sua obrigação: 

 

[...] não sou obrigada, não sou perito... Acontece isso também com 
os profissionais (Pe 2). 
 
[...] não, a gente até fica com dúvida, tem colega que fala assim, eu 
trabalho com 2, mais senhores, no pronto-socorro, eles falam ―eu não 
vou examinar, não, eu não vou examinar, não sou perito, não vou me 
envolver, fala desse jeito mesmo, e aí acaba passando para mim, 
falam, você é mulher (Pe 2). 
 

Consideram a prática necessária, como uma forma de controle da conduta 

médica: 

 

[...] eu acho que tem que existir, porque se não existir vai acontecer 
isso... Vai me atrasar, vou fingir que não vejo (Pe 2). 
 

[...]porque vai obrigar aquele profissional que não está muito à 
fim mas ele sabe...eu posso ser punido (Pe 9). 

 

Ou como uma forma de participar ativamente da punição: 

 

[...] e a gente ser chamado para depor, para a gente dizer o que a 
gente viu da criança, porque eu acho que o que vai fazer o cara ficar 
lá, para o resto da vida, é a gente traduzir para o juiz o que a gente 
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sentiu da criança no momento que ela veio no consultório; eles não 
escutam o pediatra (Pe 6). 

 

Somente duas pediatras, Pe 1 e Pe 10, não têm experiência com a 

notificação. Todos os outros pediatras conhecem bem o manejo. Apesar disso, a 

justificativa para não fazê-la sugere alguns equívocos, principalmente de que terão 

que depor no sistema judiciário. Quando, na realidade, a notificação deve ser feita 

em caso de suspeita ou confirmação de maus- tratos. Deverá ser assinada pelo 

responsável pelo estabelecimento de saúde, apontando o nome de todos os 

profissionais envolvidos no atendimento. A ficha será encaminhada ao Conselho 

Tutelar, que fará toda a averiguação e, se considerar necessário, fará a denúncia à 

Vara da Família ou da Infância e Juventude.  

Todos os pediatras que fizeram notificação confirmaram que não sofreram 

nenhum tipo de represália por parte dos envolvidos e não tiveram que depor na 

justiça. Também não conheceram nenhum caso em que tal situação ocorreu. 

Apenas Pe 2 teve que depor na polícia, porque o caso que atendeu foi a óbito, o que 

é praxe em casos de óbito. 

Percebe-se também uma tentativa de tirar do médico a responsabilidade da 

notificação, passando aos outros profissionais a tarefa. 

 

[...] eu acredito muito na equipe, porque esses casos, eles acabam 
encaminhando para o psicólogo, psiquiatra, para fechar um 
diagnóstico, antes de tomar uma atitude mais drástica de acionar o 
Conselho Tutelar, acionar a justiça (Pe 8) 

 

 

8.2.3 Necessidade de Encontrar Marcas Físicas, para Pensar em Abuso. 

 

 

Este eixo tem por objetivo mostrar o quanto os pediatras estão presos à 

necessidade de observar uma marca física no corpo da criança para poderem 

suspeitar ou diagnosticar uma situação de abuso sexual. 

A dificuldade para suspeitar de abuso sexual, por meio de sinais indiretos, é 

também atribuida pelos pediatras ao pequeno tempo das consultas. Verificou-se  
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que, mesmo insistindo na marca física, alguns dos entrevistados apontam outros 

meios mediante os quais a criança comunica – são os sinais indiretos. 

 

[...] é difícil, uma pergunta difícil que você fez, é uma atitude  que eu 
posso não estar tomando, é difícil... É difícil... No pronto-socorro, as 
coisas são mais... A pessoa está chegando no limite, no acontecido, 
na explosão da hora , mas numa consulta, no posto de rotina ,é uma 
coisa mais difícil (Pe 2). 
 
[...] eu não me sinto seguro quanto a isso, não; eu não me sinto 
seguro, sem marca nenhuma, sem queixa da mãe, sem marca?... 
(Pe 4). 
 
[...] porque maus-tratos você vê fisicamente, é explícito, você não 
pode negligenciar isso, mas abuso sexual, será que foi? ... Se não 
tem uma forte suspeita, uma coisa física ali, você fica ―será que foi‖? 
(Pe 9) 
 
[...] se a mãe não comentar isso, sem marca nenhuma, a gente não 
pensa nisso [...] primeiro precisaria que a .....Precisaria....que tivesse 
algum indício, alguma desconfiança para poder pensar nisso, e aí 
tentar descobrir, porque não tem nada  e se a gente não desconfia 
de nada, a mãe não desconfia de nada, o médico não  desconfia de 
nada (Pe 4). 
 
[...] tem que ter uma lesão física, senão, como que eu vou imaginar 
isso, como eu vou suspeitar? Pela história? As histórias? Como eu 
vou... Porque ou vai ter que trazer a queixa, ou tem que ter uma 
lesão física, senão como é que eu vou pensar nisso (Pe 5)? 

  

Ainda que o pouco tempo da consulta possa ser um elemento que dificulte o 

diagnóstico, devem ser levadas em conta, na escuta, as palavras e queixas do 

paciente. 

Mannoni (1973) adverte que, no diagnóstico elaborado pelo médico, raras 

vezes se leva em consideração as palavras ou queixas do paciente; pelo contrário. 

Segundo a autora:  

 
Mesmo que presentes na observação médica, elas são 

como que subtraídas ao que foi trazido para o encontro medico-
paciente. As palavras do médico, na medida em que transformam a 
história do indivíduo num mito morto, tornam inconsequente o 
depoimento do paciente, que procurará então exprimir-se no sintoma. 

 
[...] o importante não é suprimir o sintoma, e sim procurar decifrá-lo, 
entender sua causa, entender o que a criança procura dizer, de 
maneira ruidosa, numa linguagem sem palavras ou numa 
linguagem alterada. (grifo nosso). 
 

De acordo com Fernandes (2009), o pediatra e outros profissionais estão 

habituados a ouvir queixas e relatos a partir do responsável, geralmente mãe ou 
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avó. No entanto, é preciso estar atento. Fazer a anamnese não é simplesmente 

obter dados, é também o início do acolhimento necessário à terapêutica, seja 

medicamentosa, seja a construção de novos parâmetros existenciais. 

O espaço da consulta é do cliente – criança ou adolescente – que tem o 

direito à palavra. Ainda que pequena, a criança se comunica por gestos, olhares, 

reações de medo, empatia ou birra. Tudo que se passa durante a consulta são 

formas de comunicar – ou tentativa de esconder – algo que não vai bem no 

cotidiano.  

Campos (2005), lembra que o usuário sempre comparece a esse encontro 

movido por demandas mais ou menos explícitas, munido de seu corpo e sua singular 

subjetividade. 

O objeto da medicina é o corpo anatômico, orgânico, enquanto o da 

psicanálise é o corpo erógeno13, resultado de um aprendizado que se origina no 

contato com o corpo da mãe. 

Freud sempre se preocupou com a questão do saber médico porque implica 

um saber prévio sobre o sujeito. Em medicina, procuram-se indícios e sintomas que 

permitam enquadrar o paciente na nosologia estabelecida. Em psicanálise trata-se 

da singularidade do sujeito, da sua história, do seu passado. 

Heidegger (2002), ao afirmar que a ciência não pensa, esclarece que a 

ciência, enquanto ciência, não pode decidir quanto ao que é o movimento, o espaço, 

o tempo. É próprio de sua essência que, por uma parte, ela dependa do que pensa a 

filosofia, mas, por outra parte, ela mesma desaprende e descuida o que ali exige ser 

pensado. Ou seja, a ciência não pensa no homem. O saber científico exclui o sujeito 

do inconsciente. 

O saber médico se sustenta num dizer sem sujeito; em contraste, a 

psicanálise se sustenta no sujeito que fala (sujeito do inconsciente). O sujeito, 

quando fala, faz emergir questões que dizem respeito ao seu sofrimento, buscando 

respostas para amenizá-lo. Através da palavra que fala e que recebe, busca articular 

o seu sofrimento ao sintoma.  

A psicanálise, para Cukiert e Priszkulnik (2002), é muitas vezes convocada 

no exato ponto em que a medicina se depara com seus limites, mostrando que o ser 

                                                           
13

 O que se relaciona com a produção de uma excitação sexual (Laplanche e Pontalis, 1970). 
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humano não se restringe ao corpo biológico, afirmando o inconsciente e a linguagem 

como constituintes fundamentais.  

De acordo com Sarno e Fernandes(2004), a demanda dirigida ao corpo 

médico sustenta-se sobre um sintoma como sinal de uma doença que espera ser 

autentificada pelo saber da medicina. Logo, a partir da queixa do paciente, cabe ao 

médico dar um significado a esse sintoma que determinará o tratamento a ser feito. 

A definição, segundo a qual saúde é o ―silêncio dos órgãos‖, mantém uma forte 

relação com o outro do controle que, por meio de um código de ética, orienta uma 

terapêutica que tem por objetivo tanto o bem-estar, como a remissão dos sintomas 

e, por fim, a cura. 

Ainda, de acordo com Sarno e Fernandes (2004), na atualidade, 

constatamos que, nas diferentes circunstâncias em que o sintoma orgânico aponta 

para o real da morte, ele causa horror ao corpo médico da instituição que, atingido 

no seu saber, abre espaço para o trabalho analítico. Vemos então que a divisão 

entre corpo e mente cria a possibilidade de um campo de ação da psicanálise, pois o 

que se espera de um psicanalista é que ele possa tomar o corpo como algo não 

separado do psíquico. 

Sabemos, de acordo com as autoras, que tanto a medicina como a 

psicanálise orientam-se por uma ética. A definição da ética como ―estudo dos juízos 

de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de 

vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo 

absoluto‖ fundamenta a clínica médica que trata o sintoma como um sinal que 

precisa ser interpretado, decifrado e classificado pelo médico. 

O corpo humano, para Lacan (2007), difere de qualquer outro organismo 

vivo por sua consistência invisível para além de todo o saber possível.  

O autor destaca que a relação do sujeito com o corpo não é já dada. O ser 

humano se distingue dos animais, pois, ao contrário deles, não é idêntico ao seu 

corpo. O sujeito não é um corpo; ele tem um corpo. Ora, portanto, ter um corpo não 

é algo inato, visto que implica um reconhecimento. Logo, saber que se tem um corpo 

implica/acarreta problemas. No caso da criança, a busca de um reconhecimento se 

dá por meio de seus familiares – de como é o seu corpo. Desse modo, tanto os 

olhares como os gestos são fundamentais para que ela possa apropriar-se de seu 

corpo. 
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De acordo com Lacan (2007), a relação com o corpo implica dar a atenção 

ao não-visível do corpo: cada sujeito tem imagem, ideias e fantasias referentes ao 

‗seu‘ corpo. A abordagem com relação ao corpo não se faz nem com um saber, nem 

com uma técnica, mas com o ‗suportamento‘ do não saber, ou, mais precisamente, 

com um não-saber. Esta falta de saber não é ignorância, é saber que não se sabe 

tudo, em especial não se sabe o íntimo de cada um e, mais particularmente ainda, 

aquilo que escapa ao próprio sujeito de seu íntimo. O corpo faz parte desse íntimo 

ignorado, e às vezes também a dor. A partir de uma posição de não saber, o saber 

novo pode ser desenvolvido em torno dessa ignorância, caso a caso.  

A criança abusada tem acesso ao seu corpo erógeno, através da báscula 

entre sofrimento/prazer e dor/satisfação. Ela pode reencontrar no abusador o sinal 

do amor e/ou da dor. 

Dessa forma, a criança abusada apresenta-se na consulta pediatrica, 

apenas com seu corpo erógeno, marcado pelo abuso, que reflete nas relações por 

ela vividas, inclusive com o médico, e isto pode não ser percebido se o médico 

estiver atento apenas à queixa somática 

. 

  

8.2.4 A Questão do Vínculo com o Paciente e com a Instituição. 

 

 

Este eixo foi construído com a finalidade de analisar o quanto o vínculo com 

o paciente é fundamental para a suspeita de abuso sexual contra a criança e como o 

vínculo com a instituição poderá auxiliar ou não o vínculo com o paciente. 

Os profissionais demonstraram, em suas respostas, o quanto o vínculo com 

o paciente o auxilia a acompanhar a criança e perceber suas mudanças, podendo 

facilitar o processo de suspeita, e reconhecem que, sem o vínculo, o entendimento 

do caso é prejudicado: 

 

[...] mesmo porque não é costume da gente examinar tanto assim, 
tão profundamente para descobrir isso, sem queixa, sem marca 
nenhuma, tem que examinar toda a  criança de modo mais profundo, 
acho que não é o habito normal (Pe 4). 

 
[...] eu acho que, se a gente suspeita, você tem que garantir que ela 
vai voltar, então é assim, não tem nada que pareça, que esteja muito 
claro, mas eu acho que é uma certa tranquilidade quando a gente 
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escolhe fazer UBS ou ambulatório, a gente pode olhar de novo, a 
gente pode marcar para daqui quinze dias (Pe 5). 
 
[...] escreve, você lembra, quando a gente lê, nossa eu escrevi isso, 
a mãe teve uma atitude? A gente fala o tempo todo, escreva toda 
impressão, porque é com isso que a gente trabalha, com a queixa 
que trazem  e com a  tua impressão, e naquele momento você pode 
falar:  ―nossa , hoje eu estou louca, não vou ter tempo de olhar isso‖, 
sei lá qualquer coisa, depois na próxima você fala ―peraí, opa!!‖, aí, 
teu olhar é outro, você tem tempo para olhar isso (Pe 5). 
 
[...] a gente vai acompanhando mais de perto, vai observando, vai 
perguntando sobre pessoas adultas ou um pouquinho mais velhas 
que ficam com a criança, quem toma conta, até a gente ficar 
tranquila se está acontecendo alguma coisa ou não, às vezes a 
gente encaminha para o psicólogo para ele ajudar a descartar (Pe 3). 
 
[...] às vezes, uma única palavra que a gente fala, a gente não tem 
noção do quanto refletiu na família [...] e elas agradecem por alguma 
coisa que foi falado em termos de orientação em algum momento da 
vida deles [...] mas vale a pena continuar investindo (Pe 3). 
 
[...] eu tenho vínculo com a criança de muito tempo; então, eu 
conheço como é o padrão da criança, o comportamento dentro da 
sala, se ela vem esquisita, eu fico cutucando, até que eu peço para a 
mãe sair [...] às vezes eu peço um exame, tipo assim, urina  de 
urgência, para a criança voltar daqui a quinze dias, e eu ter chance 
de cutucar de novo. Ou eu ver como a criança está, se foi só aquele 
dia, se ela está mesmo daquele jeito que não era, eu acho que essa 
é a visão do pediatra que tem um vínculo com a criança, por isso que 
a gente diz que a criança é nossa, mesmo não sendo um consultório 
particular, sendo unidade básica de saúde, um serviço público, e 
gente faz questão que a criança continue com o mesmo pediatra (Pe 
6). 
 
[...] leva só no pronto-socorro e na emergência e, nessa hora, você, 
que não tem vínculo nenhum, está no pronto-socorro.... Você não 
conhece aquela criança, se mudou o comportamento (Pe 9). 
 
[...] tem que ter mais acompanhamento pediátrico, com pediatras que 
estão engajados e querendo fazer a pediatria bem feita, não adianta 
aquilo que a gente conhece: vai, atende dois minutos cada paciente 
e vai embora, pesa, mede e tchau (Pe 9). 
 
[...] no ambulatório para desconfiar, precisa mãe reclamar ou 
puericultura, crianças que fazem a puericultura, que não é muito 
frequente (Pe 10). 
 
Comportamento, se você está acostumada com a criança (Pe 10). 

 

De acordo com Santos (2007), à medida que se fortalece o vínculo 

terapêutico, o paciente estabelece um senso de confiança básica no terapeuta e na 

relação. Os ganhos terapêuticos surgem a partir desse momento, pois o paciente 

aprende com o terapeuta que pode confiar em algo positivo, e vislumbrar a 

esperança na mudança. 
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Oliveira Jr. (2010), considera que se, por um lado, o desenvolvimento 

tecnológico trouxe benefícios inquestionáveis, por outro, o médico foi ficando cada 

vez mais afastado do doente como ser humano. Ao aplicar a tecnologia como única 

fonte de informação, o médico perde a noção da singularidade de cada caso. Ainda, 

segundo o autor, o declínio vivenciado hoje na relação médico-paciente deve-se, em 

parte, à atual formação médica que continua privilegiando o lado organicista e 

tecnicista em detrimento de uma formação de caráter psicossomático, o que faz com 

que muitos profissionais tenham dificuldade em lidar com questões emocionais e 

afetivas, podendo acarretar uma relação impessoal, na qual apenas os aspectos 

técnicos – objetivamente explicáveis e mensuráveis – são valorizados, dissociando 

cada vez mais o ser humano.  

Outro aspecto a considerar, segundo o autor, é que, com a progressiva 

perda de caráter liberal da profissão, o médico, para sobreviver, muitas vezes é 

obrigado a assumir vários empregos por uma irrisória remuneração de convênios ou 

de algum órgão público, o que o leva, assim, a atender um grande número de 

pessoas num pequeno espaço de tempo, dificultando ainda mais uma prática 

médica humanizada. Além disso, o não-atendimento sempre pelo mesmo médico – 

muito comum nos ambulatórios – impede a construção de um bom vínculo médico-

paciente. 

A maneira como as instituições de saúde distribuem os pacientes para a 

consulta médica é apontada, por alguns profissionais, como um agravante. O tempo 

que uma consulta dura e o número de consultas por dia são  fatores importantes 

para o não estabelecimento do vínculo com o paciente: 

 

[...] são muitas consultas no dia a dia; se cada criança for parar, é um 
trabalho muito grande, é difícil fazer isso em todas as consultas e em 
todos os lugares, mas tem que estar pensando nisso (Pe 4).  

 
[...] o que visa aqui é volume, é verdade, não é aqui, qualquer lugar 
em que você trabalha, mesmo em convênio, consulta pediátrica 
demora quinze minutos, você segue um cronograma. Teoricamente, 
você tem duas novas, não sei quantos retornos, você segue o que 
cada serviço te orienta o que deve ser, como é que fica? Tem que 
olhar, todo destrinchar da criança, e você não está treinado, por mais 
que a gente fale que a gente tá, eu estou te falando porque sou 
macaca velha; é muito complicado isso (Pe 5).  

 
[...] a gente tem uma pressão muito grande de atendimento, de 
número de atendimentos de uma  criança que, hoje em dia, você tem 
que olhar vários fatores, cada vez mais o comportamental, o social, o 
psicológico, o psicopatológico, tudo que você quiser e ainda, dentro 
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disto você tem que pesar, medir, falar de alimentação, vacina; quer 
dizer, como que cabe isso em quinze minutos? Então, falar que é 
subnotificado? Às vezes, eu tenho certeza, que tem colegas que não 
tiram a roupa toda ou  tiram em partes, tiram fragmentado, tira a 
parte de cima para ver o tórax; eu mesma faço isso, quantas vezes, e 
tiram a parte de baixo,  aproveitam que vai trocar, aproveitam e já 
olham. Ou, dependendo, se a queixa for uma coisa eventual ou muito 
localizada, você nem tira a roupa, é muito complicado (Pe 5). 
 
[...] ela é bem complicada, não é em uma consulta de quinze minutos 
que dá para perceber (Pe 8). 

 

[...] não pode estar centrada só no médico [...] mesmo que o médico 
não perceba, os outros componentes da equipe vão estar 
percebendo e vão estar passando para o médico [...] a gente não 
forma os médicos, eles vêm de várias faculdades, e a maior parte, 
principalmente, nos pronto-socorros, às vezes não são nem pediatras 
que estão atendendo as crianças, são clínicos, oftalmologistas, 
ortopedistas. Então, às vezes não tem [...] porque a gente não 
atende dez, às vezes atende dezesseis, vinte e quatro... Então, se for 
uma das 1ªs consultas, fica mais fácil; se for uma das últimas, o 
profissional está mais cansado; então pode não ter aquela 
percepção; por isso a gente acredita muito na equipe, no trabalho de 
equipe, na psicóloga (Pe 8). 
 
 

A necessidade das instituições de saúde investirem  na formação profissional, 

estimularem a formação de equipes multiprofissionais e  favorecerem o acolhimento 

das difilculdades enfrentadas pelos profissionais nos atendimentos de crianças, foi 

observada nos apelos dos entrevistados. 

Apesar de Pe 4 ter participado das reuniões de pediatria no Embu, que 

trataram da questão do atendimento de crianças vítimas de maus-tratos, ele não se 

considera preparado para o atendimento, necessitando treinamento na prática: ―[...] 

sinto falta é na prática, porque aula teórica nós já tivemos isso, a gente lê, mas na 

prática eu não tenho, me sentiria seguro‖. 

Com toda a experiência de Pe 5, em casos de violência contra criança, 

considera importante que os profissionais que trabalham com o tema não o deixem 

fora da pauta. E refere a necessidade de partilhar suas angústias. 

  

[...] eu acho que esse é o papel de quem está trabalhando com isso,    
porque acho que vocês têm que cada vez mais cobrar isso da gente, 
lembrar isso, por isso à tona, porque a gente vai estar atento a isso. 

 
[...] o pediatra é um médico como qualquer outro, mas que atende 
muito isolado, ele sozinho, de porta fechada e ele tem poucos 
momentos em que é ouvido, acolhido, que divide suas angústias. 
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Campos (2005), acredita que os trabalhadores, na qualidade de sujeitos, 

necessitam de uma identificação favorável com a missão do estabelecimento em 

que trabalham...  

 
 [...] acreditar que seu trabalho tem um valor de uso. Quando o 
contexto de trabalho coloca entraves à tarefa primária, seja por falta 
de recursos humanos, de materiais ou por excesso de autoritarismo 
gerencial, os sujeitos valem-se de estratégias defensivas para 
atenuar o próprio sofrimento psíquico. Algumas delas: apelo 
excessivo à ideologização, somatização, burocratização, 
desenvolvimento de estados passionais (Campos, 2005)  

 

A autora tenta mostrar que esses sintomas institucionais são produzidos 

pela própria realidade do trabalho, com o contato permanente com a dor e a morte e 

a dificuldade de simbolização que situações como a pobreza extrema nos provocam.  

Aponta, a autora, que trabalhadores e usuários dos equipamentos de saúde, 

passam por processos de identificação. ―Se a população da área de abrangência é 

vista como pobre, desvalida, desrespeitada, sem valor, após um tempo, a própria 

equipe se sentirá assim‖.  

         Pensamos que mecanismos como esse estão por trás da 
produção de impotência em série de que adoecem muitas equipes de 
saúde. Também pode acontecer que, na tentativa de se defender 
desse espelho desagradável, a equipe se feche tentando uma 
discriminação maior entre o nós e os outros, e assim a equipe monta 
fortes barreiras, as quais evitam colocá-los em contato com aquilo 
que tanto dói. Ou, pior ainda, pode se tornar agressiva e retaliadora 
com os usuários (Campos,2005). 
 



105 

 

 

9 PROBLEMATIZANDO OS RESULTADOS 
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9 PROBLEMATIZANDO OS RESULTADOS 

 

 

O abuso sexual infantil intrafamiliar tem uma incidência desconhecida por se 

tratar do maior caso de subnotificação no mundo. Estima-se que um terço das 

crianças tenham sido vítimas de abuso sexual incestuoso. 

Por se tratar de uma questão delicada, que envolve tabus, dinâmica familiar 

e sexualidade, esse tema não faz parte das discussões da população em geral e, 

particularmente, entre os profissionais de saúde, quando existem, são nos 

treinamentos e capacitações. Apesar de ser de notificação compulsória no Brasil, as 

estimativas apontam que apenas 20% dos casos são registrados, o que dificulta 

traçar um perfil epidemiológico para que ações de prevenção e tratamento sejam 

realizadas. O presente estudo explorou a temática do abuso sexual infantil 

intrafamiliar com o objetivo de apreender como os pediatras percebem e 

compreendem esta questão.  

Os resultados não foram diferentes dos inúmeros trabalhos lidos nos três 

últimos anos. Os pediatras não se consideram preparados tecnicamente para 

suspeitar de um abuso; acreditam que o tempo tido para as consultas não é 

suficiente para levantar essa hipótese; que, quando desconfiam, sentem medo de 

possíveis represálias da família da vítima e, principalmente, que não podem 

desconfiar se não existe marca física. 

É interessante observar que esse tipo de afirmação foi recolhida em um 

conjunto de profissionais que está recebendo, há algum tempo, capacitação em 

atendimento de crianças abusadas sexualmente. Os oito pediatras do município do 

Embu frequentam reuniões em que esse tema é exaustivamente abordado; 

entretanto, eles referem as dificuldades acima citadas. 

Interessante também é o receio, citado pelos profissionais, de possíveis 

represálias, apesar de nunca as terem sofrido e desconhecerem alguém que o 

tenha. 

Assim, acredito que a capacitação desses profissionais, apontada por 

muitos estudiosos como a solução para os fenômenos do subdiagnóstico e da 

subnotificação, não é adequada. Se pensar ou falar de abuso sexual infantil causa 

tanto desconforto e contato com sentimentos intensos, como esta pesquisa 
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demonstrou, como esperar que os pediatras tenham a questão do abuso sexual 

presente em suas mentes, enquanto levantam hipóteses diagnósticas? 

Se o tema do incesto é um tabu universal, todas as tentativas de esclarecer, 

treinar e preparar os profissionais não funcionam, uma vez que os processos 

inconscientes, presentes em todos os seres humanos, dificultam que tal tema seja 

abordado. Esse conteúdo foi reprimido com a finalidade de darmos seguimento em 

nossa evolução civilizatória. Quando um sujeito esbarra no reprimido, para se 

proteger dos efeitos tidos como danosos, é, frequentemente, levado a reforçar a 

repressão, como uma saída do desconforto. 

Deveremos, então, colocar os pediatras no divã, para resolver essa 

questão? É inegável que um processo analítico seria produtivo para todos os 

profissionais. Porém, fazer análise não é uma prescrição, visto que a análise se 

fundamenta em um desejo do sujeito e, como tal, é uma vivência única e particular. 

Porém, se pensarmos que em nossa cultura ainda existem conceitos 

equivocados sobre a ―inocência‖ das crianças, sobre o papel endeusado dos pais e 

da família, talvez possamos entender a resistência em diagnosticar o abuso sexual 

infantil intrafamiliar, pois ele coloca em xeque todos os valores éticos e morais de 

cada um. 

Quando Freud, em 1905, apresentou seu trabalho ―Os Três Ensaios Sobre a 

Sexualidade‖, desmitificando a assexualidade das crianças, a comunidade médica 

da época protestou com veemência. Ainda hoje, de modo geral, vemos que essa 

crença se mantém. Quanto às funções parentais, ocorre algo semelhante. 

Dificilmente acreditamos que os pais são responsáveis pelos maus-tratos às 

crianças; afinal, eles deveriam desempenhar o papel de protetores de seus filhos. 

Dessa forma, para que a suspeita de abuso sexual contra crianças passe a 

fazer parte do rol de hipóteses diagnósticas do pediatra, deve-se tratar essa questão 

como algo real, que existe, que é um fato, tal como tantos outros males a que as 

crianças estão sujeitas no cotidiano de suas vidas. Sem  desqualificar o trauma, sem  

tirar o valor emocional da questão, só será possível contribuir se houver sintonia com 

os sentimentos e um afastamento dos mesmos para encarar a situação do abuso 

como um acontecimento. 

Para ajudar no diagnóstico da ocorrência de abuso sexual e facilitar a 

suspeição do abuso sem marcas físicas, seria importante que os profissionais 
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fossem ouvidos em suas questões, que pudessem falar e ser acolhidos sobre o 

quanto o abuso sexual infantil é uma questão difícil de ser encarada no seu 

cotidiano. Melhor ainda, se, no decorrer do desenvolvimento profissional, eles 

fossem estimulados a trabalhar emocionalmente todas as questões complexas da 

sua prática profissional, como as tentativas de suicídio, os pacientes terminais, 

enfim, todos os casos que vão na contramão da sua formação, que é para a vida e 

para a saúde. Assim acontece conosco, psicólogos, psicanalistas: somos orientados 

a fazer análise para atender os nossos pacientes. 

Importante também é considerar que as consultas médicas, principalmente 

no setor público, obedecem à lógica de metas de produção, o que  impossibilita um 

atendimenhto integral à saúde dos pacientes. Esta pesquisa demonstrou que para 

um olhar e escuta das queixas não faladas dos pacientes, é necessário um tempo 

maior na consulta, diferente do que hoje é observado.  

Outra questão que considero fundamental discutir é a subnotificação dos 

casos de abuso sexual. Esta pesquisa demonstrou que, apesar da obrigatoriedade 

da notificação, os profissionais não a fazem, e um deles acredita que existem outros 

meios de resolver o problema, sem a necessidade da notificação.  

Temos aqui uma questão difícil e delicada, pois não devemos esquecer que 

a notificação é um instrumento previsto na lei. Dessa forma, quando um profissional, 

ou qualquer pessoa que desconfie de uma situação de violência contra crianças não 

a faz, está incorrendo em uma ilicitude, sem considerar o dano que a criança 

continuará sofrendo. Como vivemos em um país em que algumas leis não são 

levadas a sério e o ECA é um exemplo disso, visto que até hoje muitos artigos da 

referida lei não são aplicados, acredito que tal  fato estimule a não notificação. 

Penso que a situação do abuso sexual se reveste de tal traumaticidade que 

o sujeito tem uma inclinação a se afastar dessa situação, influenciando na hipótese 

diagnóstica e na notificação. Perante o trauma, a nossa reação é de esquecimento, 

apagamento – não ver, não escutar. 

Ao notificar, o pediatra é co-responsável pela aplicação, entrada e afirmação 

da Lei Paterna, que age no sentido de a criança ser separada do sofrimento/gozo e 

da dor/satisfação vivenciada na situação de abuso incestuoso. É a operação da 

castração; a barra à dor e ao prazer que o corpo do sujeito infantil vivencia a partir 
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do abuso sexual. Isso poderá ajudar a criança na elaboração do trauma; por não 

estar ―na mão do outro‖, poderá apropriar-se de seus desejos. 

Resta apontar, enquanto perdurar a ineficácia da lei, e considerando os 

cuidados demandados quando a criança entra no serviço de saúde, a importância 

para a sensibilização do papel protetivo exercido por esses profissionais. No 

momento em que não perdem a oportunidade de notificação dos casos suspeitos ou 

diagnosticados, considerando sua co-responsabilidade pela continuidade ou não da 

violência sofrida pela criança.   
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ANEXO 1 - ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

 

 

1. Identificação (sigiloso) 

2. Há quanto tempo você é pediatra? 

3. Há quanto tempo você trabalha nesta UBS? 

4. Você já teve alguma experiência em casos de violência? Como foi? 

5. E violência sexual infantil? Como foi? Como você lida com essa 

problemática? 

6. Houve algum procedimento legal para encaminhamento do caso? 

7. O que você faz, como pediatra, quando se depara com uma suspeita 

de violência sexual infantil?  

8. O que você acha que  deveria ser feito, nesse caso? 

9. Você já notificou algum caso de violência?  Como foi para você essa 

situação? 

10. O que você acha que vai acontecer após a notificação de um caso de 

violência sexual infantil? Como você lida com isto? 

11. Você discute com seus colegas os casos de violência que atenderam? 

Como é para você essa experiência? 

12. Existe equipe multiprofissional para esses casos? Como trabalham? 

13. Você acha que o local onde trabalha é adequado para atender esses 

casos?  

14. Quais são os dispositivos legais da obrigatoriedade dos profissionais 

de saúde em notificar a suspeita de abuso sexual? O que você acha dessa 

obrigatoriedade? 

15. Qual você acredita que é o seu papel frente ao abuso sexual? 

16. Mudou alguma coisa em sua vida após lidar com essa problemática? 

Fale sobre isso. 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 PROJETO Nº 2045/07 – ABUSO SEXUAL INTRAFAMILAR E A ESCUTA DOS PEDIATRAS  

As informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo. O objetivo desta 
investigação é apreender  como o abuso sexual contra a criança é percebido e compreendido pelos pediatras da 
rede básica de saúde.  

Para isso, o(a) Sr(a) consentirá na realização de uma entrevista gravada, de aproximadamente uma hora, 
cujo roteiro segue em anexo.  

Em qualquer etapa do estudo, o(a) Sr(a). terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Maria Theresa Bittencourt Pavão, orientada 
pela Profa. Dra. Eleonora Menicucci De Oliveira, que podem ser encontradas no Programa de Pós Graduação 

em Ciências da Saúde, à Rua Borges Lagoa 1341, Vila Clementino, São Paulo – SP Telefones (11) 5571-5000, 
e-mail: mtheresa.sp@bol.com.br, eleonora@medprev.epm.br. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572, 1º andar, cj 14, 5571-1062, fax 5539-7162 – E-mail 
cepunifesp@epm.br.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto pelos pesquisadores, não sendo divulgada a 
identificação de nenhum(a) entrevistado(a). 

Está garantido ao(à) Sr(a) o direito de ser mantido(a) atualizado(a) sobre os resultados parciais da 
pesquisa que sejam do conhecimento dos/as pesquisadores/as. 

Não há despesas pessoais para a participante em qualquer fase do estudo. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos instrumentos de pesquisa utilizados nesse estudo (nexo 
causal comprovado), a participante tem direito às indenizações legalmente estabelecidas. 

Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 
 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o projeto de pesquisa: ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR E A ESCUTA DOS PEDIATRAS  

Eu discuti com os/as pesquisadores/as sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 
para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanente. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido. 

 

________________________________    ____________________ 

Assinatura Participante      Data    

_______________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou 

representante legal para a participação neste estudo. 

 

_________________________________    _______________________ 

Assinatura da Pesquisadora                      Data 

 

mailto:eleonora@medprev.epm.br
mailto:cepunifesp@epm.br
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ANEXO 3 - COMITÊ DE ÉTICA – UNIFESP 

 

                           

   COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA              Data: 17-07-2010 19:18:20 

                                                                                                                                                                         Pagina 1/2                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/HOSPITAL SÃO PAULO     id = 1185                                          

 

                       

 São Paulo, 20 de Março de 2009 

               CEP 0215/09 

IImo(s). Sr(a). 

Pesquisador(a) Maria Theresa Bittencourt Pavão 

Co-Investigadores: Maria Theresa Bittencourt Pavão; 

Disciplina/Departamento Saude Coletiva da 

Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 

Patrocinador (Recursos Próprios) 

 

CARTA DE APROVAÇÃO E PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: 

'Abuso sexual infantil intrafamiliar e a escuta dos pediatras.' 

 

ÁREA TEMÁTICA ESPECIAL: Não há necessidade de envio à CONEP para análise 

CARACTERISTICA DO ESTUDO: Observacional 

RISCO PACIENTE: sem risco, desconforto leve, sem procedimento invasivo 

OBJETIVOS: Apreender como o abuso sexual contra a criança é percebido e compreendido pelos pediatras da rede 

básica de saúde 

RESUMO: Participarão do estudo médicos pediatras de duas Unidades Básicas de Saúde do Município do Embú que 

atendem crianças em consultas de rotina. Este estudo visa a compreensão abrangente de como os pediatras lidam com a questão de 
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abuso sexual infantil, eanalisar a prática dos pediatras frente às normas de notificação do abuso sexual infantil. Será realizada 

entrevista com as seguintes questões norteadoras: identificar se conhece a obrigatoriedade de notificação de casos suspeitos; 

identificar e compreender como se processa a detecção do abuso sexual; identificar e compreender a percepção do seu papel 

profissional na assistência às crianças vítimas de abuso sexual; identificar as dificuldades no atendimento de crianças abusadas 

sexualmente; identificar os casos notificados de abuso sexual. 

FUNDAMENTAÇÃO RACIONAL: As consequências do abuso sexual são a base da grande maioria dos sintomas 

apresentados na fase adulta desses sujeitos, uma vez que o abuso ocorre no contexto de uma relação afetiva entre o autor e sua 

vítima. Os pediatras são os profissionais mais indicados para desencadearem uma avaliação mais profunda e as medidas necessárias 

em casos suspeitos de abuso. 

Este estudo visa avaliar como o abuso sexual contra a criança é percebido pelo pediatra. 

MATERIAL E METODO: Estão descritos os procedimentos, apresentando as questões norteadoras das entrevistas, bem 

como autorização da Secretaria Municipal de Saúde do município de Embu para a realização da pesquisa 

TCLE: Adequado, contemplando a resolução 196/96 

DETALHAMENTO FINANCEIRA: A apresentação do orçamento detalhado permitiu a análise econômica viabilizando 

assim, a realização do projeto. 

CRONOGRAMA: 2 anos 

OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado 

PRIMEIRO RELATÓRIO PREVISTO PARA: 25/03/2010, os demais relatórios deverão ser entregues ao CEP anualmente 

até o termino do estudo. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU o 

projeto de pesquisa referenciado. 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas circunstâncias a 

inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê. 

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo. 

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para possível 

auditoria dos órgãos competentes. 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 

 

 

 

 

Rua Botucatu, 572 - 1º andar - conj 14. CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 

Tel.: (011) 5571-1062 - 5539 – 7162 
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ANEXO 4 – ENTREVISTAS 

 

 

Entrevista  P1   

Pesquisadora- Há quanto tempo você é pediatra? 

Entrevistada – Pediatra..2009 ..8 anos. 

P- Há quanto tempo você trabalha aqui nesta UBS? 

E- Desde setembro do ano passado...quase 1 ano...8 meses. 

P – Aqui, nesta unidade você já teve algum caso de violência..... 

E- Não 

P- Qualquer tipo de violência... 

E- Não, não tive não...já tive uma....um caso que foi o seguinte..uma criança que 

deve ter uns..1 ou 2 anos de idade, a avó trouxe aqui falando que a mãe não 

cuida..e as vezes bate, trata mal ainda..mas isso...mas assim constatado no exame 

clínico, não. 

P- E essa situação, que a avó te relatou, o que  aconteceu? 

E- É assim, ela chegou a avó estava bem alterada, porque assim, ela trouxe a 

criança para ser examinada, porque a mãe não cuida da criança e ela veio fazer 

uma consulta de rotina, para ver se estava tudo bem com ela e aí ela começou 

durante a consulta ....eu  estou examinando, conversando ela começou a relatar que 

a filha dela, usuária de droga, não cuida dos filhos..só tem o tempo ..um outro filho 

maior que ela, que a avó acha que fica muito tempo na rua, que é um marginalzinho,  

a avó fala isso e que a mãe cuida dele mas não cuida da outra nenê,  trata mal, não 

gosta de alimentar, vive batendo vive maltratando...foi assim...a consulta foi 

assim...Eu perguntei para ela o que tinha feito em relação a isso ela disse que já 

tinha falado com autoridade policial e, se não me engano, aqui no posto já foi falado 

com a enfermagem para dar entrada no Conselho Tutelar para ver o que poderia ser 

feito, para constatar se realmente ocorria isso... 
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P- E esse encaminhamento que você está falando para enfermagem, foi a própria 

avó que fez... 

E- ...a avó que fez a reclamação... 

P-..por conta própria... 

E – Por conta própria e eu fui ver se tinha mesmo no prontuário dela e tinha ....se 

não, era eu mesma que ia pedir...pelo menos uma visita domiciliar para ver o que 

estava acontecendo. 

E- E fora aqui da UBS, você já atendeu alguma violência? 

E- Não....nada. 

P- Vamos dizer... esse caso que você falou...a avó foi para a enfermagem, fez a 

denúncia e você falou que foi dado prosseguimento. Qual você acha que é o 

prosseguimento? 

E- É acionar o Conselho Tutelar. 

P- O que você acha que acontece depois disso? 

E- Pelo Conselho Tutelar são feitas visitas da família, entrevistas vivência onde 

mora, com quem mora, como mora, toda dinâmica familiar para dar seguimento, ver 

se realmente, se confere as acusações...creio eu que seja isso.. 

P- E se confere, o que você acha que eles fazem? 

E- Aí eu acho....não sei....eu acho que eles transferem a guarda, para avó, por 

exemplo, que cuida da criança, ou vai para instituição ....se não tem  quem cuidar, 

para quem mandar...vai para instituição. 

P – E como é que fica prá você isso? 

E- Eu fico...ansiosa...ansiosa...eu sei  que em uma instituição eu não sei como vai 

tratado, não tem nenhum suporte assim...familiar, mais familiar...não sabe o que que 

realmente vai acontecer com esta criança...a ansiedade é triste... 

P- E você já viu essa criança de novo? 

E- Não...ainda não voltou à consulta...precisa voltar, falando nisso...uma boa 

lembrança... precisa voltar à consulta e...deixa eu te falar outra coisa....eu fico mais 

preocupada.....o que me preocupa às vezes  é que eu gosto de saber realmente, se 

confere ...muitas vezes pode ser briga dela com a filha, que não gosta da filha  e de 

repente tá querendo prejudicar a filha...fazer alguma coisa...isso é alguma coisa que 

me preocupa...precisa ver se confere esse tipo de acusação, porque são acusações 

graves e que tem desfechos feios, então precisa ver se é verdade mesmo ou não. 
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P- E você discute com seus colegas esses casos, casos de violência, ou eles 

contam para você. Vocês conversam sobre isso? 

E- Difícil...difícil...é uma coisa difícil, principalmente no meu meio que é mais 

intensiva, neo-natal, a  gente não tem tanto contato com isso...a gente vê outros 

tipos de caso, de violência, mas não com criança... 

P- Que violência... 

E- Violência com as mães, a gente pega, coisas feias com relação a isso.....no 

serviço público. 

P- Aqui, nessa UBS, tem trabalho de equipe multiprofissional, para esses casos de 

violência? 

E- Não sei...na verdade não sei. 

P- Aqui, onde você trabalha, você acha que é um lugar adequado para atender esse 

tipo de caso, violência sexual, contra a criança, qualquer tipo de violência? 

E- Sim, acho que sim, até acho que tem infra estrutura, auxiliares, enfermagem, tem 

psicóloga, que sempre está ai para o que der e vier, para o que a gente precisar, ela 

nos ajuda...acho que tem sim. 

P- Quais são os dispositivos legais que você conhece sobre notificação dos casos 

suspeitos de violência? 

E- Não sei, não tenho certeza....eu sei por exemplo, se estou no pronto-socorro e 

chegar para mim um caso de abuso, a gente pede para fazer...ir no IML...é isso que 

a gente pede... 

P- É um dispositivo legal... 

E- ..é isso ai...esse dispositivo legal 

P- Como faz isso...você tem algum protocolo ? 

E- Não, então...como eu nunca tive...nunca atendi....eu não sei o que tem que 

preencher...se existe realmente um papel especifico para mandar para corpo delito, 

isso eu não sei...não sei se a mãe ao chegar lá e falar que acha que é abusada e ele 

já encaminha para o legista. 

P- Agora, o que você acha dessa obrigatoriedade, apesar de você... 

E- É necessária, precisa, precisa informar...todos os outros meios, não é só nós que 

temos que agir, todo mundo...realmente é multidisciplinar...precisa todo mundo estar 

envolvido nisso. 
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P- O que você acredita ser o seu papel, enquanto pediatra, frente a uma situação de 

abuso sexual? 

E-...complicado....de repente preciso ver  a integridade física da criança...não só da 

criança como o binômio mãe-filho, ver como é que está a cabeça, primeiro a 

integridade física e depois ver como é que está a relação da mãe com a criança e 

como é que está a cabeça da mãe também, para ver o estado dela...mãe é o que 

mais influencia....está sempre lá com a criança...e aí...da parte 

psicológica....encaminhar para pessoas competentes...a gente pode ajudar um 

pouco ...tem gente que tem a competência para tal. 

P- Então...é cuidar da integridade física, dar uma observada no campo emocional e 

havendo comprometimento emocional, encaminhar para os profissionais... 

E- Mesmo que eu ache que está tudo bem, encaminho sempre porque a gente  tem 

o feeling mas não é tão apurado, então, eu prefiro que vai e ver se realmente está 

tudo bem e volte..o retorno. 

P- O que você acha  de um pai abusando sexualmente de sua filha e, no caso, uma 

filha criança...o que você pensa disso. 

E- Terrível...acho que o pai precisa ser imediatamente afastado da criança, entrar 

em tratamento porque isso é uma doença....é uma doença, é uma filha, é um filho, 

ele tem que cuidar tem proteger e não agredir, porque isso é uma agressão na 

criança, a gente fica chateado com essa situação. 

P- O que pode, supostamente, uma vez que você não atendeu...o que você acha 

que seria para você uma suspeita de abuso sexual, sem dano físico, o que você 

acha que uma criança poderia apresentar em consultório, numa consulta de rotina, 

algum sinal que te daria uma suspeita de abuso sexual? 

E- Na pediatria, é complicado...parar para pensar assim...criança que não gosta 

muito que mexa, que seja  tocada ou, depende que o pediatra  examine a criança 

por inteiro, então precisa ver genitália, precisa ver tudo..criança que  não gosta de 

mexer tanto, mas é um pouco complicado porque criança, dependendo da idade não 

gosta que mexa nela de qualquer forma....é complicado...mas existem aqueles casos 

exacerbados, casos que mãe mesmo chega e fala para você..não consigo limpar 

minha filha,  não consigo...ela não gosta que mexa nela..a mãe acaba falando mais 

para você do que a própria consulta...a criança, às vezes,  até pode ter um 

educamento, ficar mais fechada, mais quieta, mais temerosa quando você vai 
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examinar...pode ser até o contrário, porque ela é acuada pela pessoa, pelo pai, 

quem for que está fazendo essa violência com ela...então ela fica quieta, ela não 

pode gritar, não pode fazer nada, ela não fala nada, então ela pode até ficar um 

pouco  mais acuada, mesmo quando a gente vai examiná-la e as vezes a mãe vem 

falando ...é ela fica mais no canto, ela fica mais quieta, de uns tempos para cá chora, 

de uns tempos para cá não gosta...assusta quando alguém chega perto e coloca a 

mão nela e assim vai. Eu acho que até mais a conversa que você acaba pegando 

uma coisinha mais objetiva, a criança mais quietinha, o menino ou a menina, 

infelizmente nos dois casos. 

P- Você já teve algum caso assim, que você suspeitou? 

E- Não, não suspeito...teve um caso....uma menina boazinha, ela é ótima, a criança 

é ótima e a mãe ficava desesperada...ela tem um corrimentozinho, mas ela não 

deixa limpar, não deixa colher exame e a mãe fica ansiosa...até que foi mandada a 

mãe, eu pedi para acompanhar na psicóloga e no retorno ela disse  realmente o 

problema é mais materno, não pela criança é normalíssima, até que um dia eu fui 

olhar e ela deixou numa boa não teve problema, mas é ansiedade da mãe, mas não 

tinha nada, pode ser que ela tenha até pensado e eu nem cheguei a falar 

nada...vamos tentar, eu vi que tinha outras coisas envolvidas, eu falei, vamos falar 

com a psicóloga e ela aceitou de primeiro, ela passou primeiro, eu encaminhei a 

criança, mas ela falou com a mãe primeiro e ela falou que realmente era ansiedade 

e tudo e outras coisas mais...mas era caso.. 

P– Você acha que falta algo, pensando em termos de informação ou de 

conhecimento, técnico mesmo, algo que possa te ajudar a lidar, no futuro, com essa 

problemática? 

E- Sim. A gente teve, não é muito aprofundado  na faculdade, a gente não vê muitos 

casos, muito  específico e mesmo na residência, se você não pegar casos sobre 

isso, então a gente é meio cru, no tratar com a criança, no tratar com o familiar e 

toda essa parte legal que a gente não tem muito conhecimento,  eu acho que a 

gente poderia ter orientações. 

P- De onde viriam essas orientações, como seria? 

E- Então, não sei se ...às vezes a prefeitura faz cursos de atualização...poderia até 

ser curso de atualização nessa área. 



130 

 

 

P- Agora, imagine uma situação que você vai atender uma criança abusada 

sexualmente, como seria isso para você, numa consulta de rotina tem esse relato, 

nem suspeita, é um  relato, ela está sendo abusada sexualmente pelo pai? 

E- Bem, exame clínico normal, básico e aí, se chega para mim um relato, tem que 

fazer alguma coisa, aciona enfermagem, aciona Conselho Tutelar, aí que eu vou 

tentar descobrir o que eu tenho que fazer para não  deixar aproximar...eu não, não 

fico nada bem... 

P- Então, como é para você... 

E- Deprimente, frustrante porque eu não posso fazer nada para voltar a situação...é 

o desespero de querer poder ajudar a criança, a cabecinha dela, para que ela não 

tenha traumas terríveis na vida dela, é aquela coisa de querer proteger e é frustrante 

porque você não tem...o que você pode fazer? Você pode conversar, falar, falar, 

falar, mas é até certo ponto, depois não, é frustrante. 

P- E se um colega seu, batesse na sua porta  e falasse que não tem condição de 

atender esse caso e se você poderia atender? 

E- Eu atendo, encaro, com dor no coração, pelo amor de Deus, encaro, que eu vou 

fazer, deixar a criança é que não deixo, que dureza, mas é que é dureza mesmo, 

triste. 

FIM 
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Entrevista P2  

 

Pesquisadora -Há quanto tempo vc é pediatra ? 

Entrevistada - Desde 99,  10 anos, sou formada há 12 e pediatra há 10. 

P- Há quanto tempo você trabalha nesta UBS? 

E- Nesta UBS faz pouco tempo...eu fazia o PS e pedi transferência para cá, estou 

aqui desde abril, 5 meses. 

P- Você já atendeu algum caso de violência? 

E – Sexual? 

P- Não necessariamente, qualquer tipo de violência contra a criança. 

E- Sim. 

P- Que tipo foi? 

E- Olha, teve até um que eu fui depor a semana retrasada, fui à uma audiência, um 

caso que a gente chamou o Conselho Tutelar, porque a criança apresentava lá uns 

traços, uma criança de 1 mês e pouco que apresentava uma diarréia e a mãe se 

recusou a levar, quem levou foi a tia paterna e quando chegou já estava em um 

estado assim, muito desidratada, tinha uma assadura horrorosa, tinha monilíase 

então,  a gente até, ela assim, não tinha lesão corporal, não tinha apanhado, mas é 

considerado maus tratos, negligência. Aí, isso foi em 2003 eu e minha colega, a 

gente estava de plantão, a gente acionou o Conselho, depois de 5 dias a criança foi 

a óbito no Hospital Pirajussara e a gente acionou o Conselho e a mãe foi presa, está 

presa até hoje, deveria ter outras coisas, não deve ter sido só por isso e foi um caso 

de maus tratos e teve vários outros casos, assim de suspeita que a gente não sabe 

se realmente, confirmado ou não, casos de violência sexual, já atendi uma vez, em 

Itapecerica da Serra, uma menininha de 4 anos, que disse que havia caído em cima 

do toco, a mãe que levou e disse que a criança tinha caído em cima do toco e ela 

chegou com um hematoma perianal horroroso e aí a gente também suspeitou, 

internou a criança, chamou o Conselho e já era a 4ª ou 5ª vez que tinha denúncia 

em relação à essa criança, quer dizer, já não era a 1ª vez  e, se não me engano, 

nesse caso parece que era o padrasto, já era a 4ª ou 5ª vez e a mãe meio até que 

sabia e havia uma certa conivência e, deixa eu me lembrar, atendi  no Atendimento 

Médico Ambulatorial (AMA) também uma vez, vieram 3 irmãs e era o pai, o próprio 

pai. 
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P- AMA...então é recente? 

E- É do jardim Capela, que eu trabalho no AMA, foi em 2007, se não me engano, 

2007, que as 3 menininhas chegando e falando abertamente ―ah..o papai passou 

leite no órgão e pediu para a gente lamber o leite, não sei o que‖...falando assim 

claramente  e aí a vizinha levou, a polícia saiu atrás do cara, então já teve vários 

casos ao longo desses anos,  e a gente sempre procura chamar o Conselho, internar 

a criança, proteger e às vezes a gente até acaba se envolvendo, igual nesse caso 

que eu tive que depor...então é uma coisa assim que a gente fala...até minha colega 

falou ―nunca mais vou chamar o conselho, porque pô dá trabalho, né?‖. Você perde 

um dia de trabalho, você vai numa audiência, você fica 2 horas para ser chamada... 

P- É porque essa criança morreu, provavelmente por isso você foi chamada.... 

E- É, foi o único caso até hoje que eu fui chamada para depor, dos outros nunca 

teve assim ... 

P-  Como foi a audiência? 

E- Foi super rápida, super simples, assim pelo o que eu conversava ali  na hora acho 

que a mãe ia continuar presa, ai a juíza falava tudo o que eu falava ―e aí 

doutora‖...olha pro lado para o promotor, ―não tem jeito‖... 

P- Foram 6 anos depois, foi em 2003...Você lembrava bem do caso? 

E- Eu lembrei, porque assim, no mesmo ano, nós fomos chamados na delegacia da 

mulher para relatar o por que  a gente tinha chamado o Conselho, então é um caso 

que ficou marcado, porque a gente teve que ir à delegacia da mulher relatar o que 

fez eu chamar o Conselho...a delegada queria saber, a delegada da delegacia da 

mulher, então por isso que eu lembrava do caso desse menininho a hora que a 

gente chegou, que eu fui no fórum ler o processo, que eu sabia que eu ia depor, eu 

vi lá e aí eu lembrei, mas em geral é difícil lembrar, a não ser quando é uma situação 

muito marcante, uma coisa muito...igual essa menina do toco eu lembro, são coisas 

assim que todo mundo fica horrorizado, aí você acaba lembrando. 

P-  E pelo visto para você é comum acionar o mecanismo. 

E- Sim e já teve outro caso de um menininho de 6 anos que o abusador no caso era 

um menino de 12, uma situação mais complicada ainda, porque é uma criança com 

uma criança, já teve até isso, é muito comum nesses PS  da vida...porque assim, eu 

faço mais pronto socorro, eu faço UBS só aqui e uma outra UBS em Itapecerica da 

Serra, o resto é tudo plantão mesmo. 
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P- Então, nesse plantão esses casos chegam assim, já contando ou você que acaba 

percebendo? 

E- Não, alguns já contado, alguns sim, outros já chegam assim..p.ex. já teve caso 

uma vez, um menininho que chegou aqui no PS central de Embu, foi no ano 

passado, recente ...o menino chegou e  tinha caído no carrinho rolimã e ele tinha um 

corte na região perianal, aí você também suspeita, porque é muito estranho e outra 

que era estranho, é que ele não tinha sangue na bermuda, o sangue dele só estava 

na cuequinha ficou todo... não tem rasgo na bermuda, não tem sangue  na bermuda, 

é estranho, aí nós chamamos, mas assim ele não fala nada ...de jeito nenhum..‖não 

caí, tal‖, não fala de jeito nenhum, então também não sei o que deu, passa o 

plantão, continua, então alguns casos, na suspeita, você não sabe se é.. 

P– Em casos de suspeita, que ninguém conta, mas de alguma forma você 

suspeitou... 

E – Aí eu chamo o Conselho Tutelar...passo para o Conselho, eu acho que eles 

tomam as devidas providências, faço isso, nunca deixo passar totalmente em 

branco, de jeito nenhum ...já teve caso assim, lembrei agora, no PS de Perus atendi 

uma vez, um bebê de 2 meses com uma fratura de fêmur...muito estranho também, 

não anda, não rola, alguém deixou cair, coisas desse tipo, coisas sinistras assim. 

P- Em UBS você falou que trabalha em outra, aqui você está há quase 6 meses ... 

E – Em Itapecerica estou em posto de saúde desde 2005, o resto é tudo plantão 

mesmo, pronto socorro. 

P – E UBS, tem casos assim? 

E- Em UBS não pega. 

P- Em uma consulta de rotina, você suspeitar de um caso... 

E- Não, até hoje não. Tem alguns casos que a gente suspeita sim...negligência, 

criança que chega assim, com desnutrição extrema, que vem, teve um caso aqui, 

neste posto até, veio trazido pela vizinha, uma criança que no percentil do peso tava 

lá abaixo, despencado, então você também...a mãe dorme até às 11:00h da manhã, 

depois ela sai para trabalhar, volta meia noite, eu passei o caso na época para a  

antiga coordenadora, diretora do posto...nesse sentido chamar atenção pela 

desnutrição, pelo relaxo, mas não violência sexual, nesse sentido não. 

P- Você nunca suspeitou de nenhum caso? 

E – Não 
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P- E, como é para você todos  esses atendimentos? 

E- A gente fica...é difícil, você começa a ficar meio psico, achar que sempre tem algo 

ali, que tem muito...nesse dia que a gente foi na audiência eu e minha colega, a 

pessoa do Conselho Tutelar, ela tava lá e antes, quando a gente tava na salinha 

esperando, ela mesmo começou a falar ―nossa eu agora, toda vez que eu olho um 

pai e um nenê e uma criança, eu fico: abusa, não abusa...‖ , porque é uma coisa que 

ela começa a ver muito e começa a suspeitar de todo mundo, então eu acho que é 

uma coisa assim, que existe muito nesse meio mais carente, pela própria situação 

que eles vivem, geralmente é um pouco...igual lá no AMA a gente ficou sabendo, 

eles fazem visita domiciliar e ele falou, ―mas doutora, a sra. viu como é que é? Eles 

dormem em um quarto só, mora todo mundo..o pai e a mãe transam na frente dos 

filhos‖, então já nasce ali com uma, já cresce no meio de uma sexualidade e aí, 

né...absurdo, então acaba, sei lá, parece que começa ser normal para eles...Deus 

me livre...existe mulher que sabe que o marido aproveita das filhas e até de certo 

ponto tira o corpo fora, que ela não tem que fazer o que as filhas fazem. Acontece 

isso, não sei você que está pesquisando isso, nas camadas mais baixas é uma coisa 

muito mais freqüente do que a gente imagina...um horror, mas... 

P- Você discute com seus colegas, você falou desse caso, a sua colega disse, não 

vou mais denunciar... 

E-...foi um desabafo, a gente fica de saco cheio... 

P- ..mas vocês costumam discutir casos... 

E - A gente discute casos, quando surge alguma coisa assim a gente...‖ah olha aí, 

pode ser, não pode, o que você acha? Tô pensando demais em chamar o Conselho, 

ou, você também chamaria?‖ A gente discute sempre. 

P- E você conhece os dispositivos legais.. 

E- Não.... 

P- ...nos casos de abuso sexual e violência em geral? 

E- Não, não...eu sei que os casos assim para investigar vai para o Pérola, vai para 

exame de corpo delito e faz uma ...vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, a 

partir daí não sei mais nada. 

P - Você faz a notificação? 

E – O Estatuto da Criança, eu faço...não, a gente até fica com dúvida, tem colega 

que fala assim, eu trabalho com 2, mais senhores, no pronto socorro, eles falam, ―eu 



135 

 

 

não vou examinar, não, eu não vou examinar, não sou perito, não vou me envolver‖, 

fala desse jeito mesmo e aí acaba passando para mim, falam, ―você é mulher‖...não 

sou obrigada, não sou perito...acontece isso também com os profissionais. 

P- Você falou que isso acontece muito mais no PS, você chama o Conselho 

Tutelar...é acionado, tem algum tramite lá dentro, tem uma equipe que trata disso? 

E- Olha..em alguns lugares tem assistente social, que acaba envolvido, agora tem 

lugar que nem tem assistente social, então a hora que o Conselho chega, vai 

conversar com você ... 

P- E você, sabe se esses casos são acompanhados depois.. 

E- Imagino que seja, mas eu não sei. 

P- ..pela unidade 

E-  Não...acredito que não 

P- Pensando lá e pensando aqui, você acha que são lugares adequados para 

atender esse tipo de ocorrência? 

E– Eu acho que não, eu acho que não, por ex. eu vou ser bem sincera...toda vez 

que eu pego uma ficha e vem lá suspeita de abuso eu penso.....vou demorar mais 

de 40 minutos...vai me atrasar todo atendimeno, vou ter que chamar o 

Conselho...quer dizer você acaba tremendo, em geral nos pronto socorros da vida 

você divide horário, para poder descansar um pouquinho, você diz...nossa vou 

perder o dobro do meu horário de descanso, vou me envolver, então acho que não 

tem, que você acaba ocupando um profissional durante um bom tempo e tá lá 

chegando....crise de bronquite, então precisaria de uma coisa mais estruturada... 

P – Se tivesse uma equipe... 

E - Pronta em cada local....e depois vão falar isso...você ficou lá 40 minutos, suas 

fichas estão aqui...você acaba se enrolando. 

P- Nesses casos, você já disse parte...você preenche a ficha de notificação 

compulsória? 

E- Isso... 

P- Era só para confirmar.. 

E- ...o envolvimento começa daí ...rsrsrsrs...teu nome já vai lá...é igual atestado de 

óbito...ninguém quer dar. 

P- E os dispositivos legais que você conhece... o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, tem algum outro? 
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E - Só 

P - O que você acha dessa obrigatoriedade...de denunciar caso suspeito de abuso 

sexual? 

E – eu acho que tem que existir, porque se não existir vai acontecer isso...vai me 

atrasar, vou fingir que não vejo. 

P – O que você acha que vai acontecer depois que você fêz a notificação, veio o 

Conselho Tutelar, qual você acha que vai ser o procedimento? 

E – Acho que aí vai para uma parte mais legal, ir atrás, interrogatório, questionário, 

ver quem é o suspeito, imagino que seja isso. 

P – E o teu papel frente ao abuso sexual? 

E- Acho que você tem que reconhecer e buscar resolver a situação, que não 

aconteça mais, encontar o culpado, acho que começa aí...denunciar...para não ter 

todo esse trabalho, que dá muito trabalho.... eu vejo muito isso, muito colega que faz 

isso...―ah, não imagina foi isso mesmo, acabou e tal‖...e deixa passar.  

P - Depois que você começou a atender esees casos, mudou alguma coisa em  sua 

vida? 

E – Ah sim, com certeza, eu chego em casa, minha filha fica com a empregada, 

apesar dela ter 4 anos lá comigo, toda vez que vou trocar a fralda eu vejo se está 

tudo inteirinho, olha aqui, olha alí...você com ela, com certeza, eu tenho uma maior 

de 11 anos, igual ontem chegou os funcionários, porque estou colocando vidro na 

sacada e aí eles iam passar 2 horas, iam precisar de 2 horas...minha filha - ―não, 

mamãe pode ir que eu fico‖...eu, vou deixar minha filha de 11 anos, com 4, 5 

homens lá, de jeito nenhum, você começa a ficar mais assim . 

P – Você acredita que foi em função desses atendimentos que você fêz? 

E- Sim você começa, não dos atendimentos, mas tudo que acontece, na mídia, 

muitos casos.  

P- E quanto ao papel desses colegas que você cita, ―ah caiu no toco mesmo, é 

isso‖... o que você pensa? 

E – Penso que eles são coniventes com toda a  situação. 

P- E você acha que eles não fazem, por que? 

E- Porque dá trabalho, porque pede carimbo e porque envolve o teu nome, na 

verdade assim, os médicos hoje em dia, eu tenho muito colega, a maioria tem 1 

processo ou 2 que o paciente acusou, eu tenho 1 também,  não relacionado a 
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abuso, mas  outras coisas, então assim, todo mundo fica com medo de 

envolvimento, que envolve, dá trabalho, vai ter que entrar com advogado, vai perder 

dia de trabalho, depor, além da perda do tempo, o comprometimento com teu nome, 

porque em geral, a polpulação tá processando demais, à torto e à direita, muitos 

casos com razão, mas muitos casos sem razão, qualquer um que tá morrendo... ―ah 

processa o médico‖, em vista disso, medo de envolver o nome e tempo, dá trabalho. 

P – Pensando hipotéticamente, numa UBS...apareceria uma criança sendo abusada 

pelo pai, mas que não manifesta nada físico e que vem em uma consulta de rotina. 

Como você acha  que isso poderia escapar, se é que pode escapar aos olhos e 

ouvidos de um pediatra? 

E – Eu não sei...coisas que eu já notei estranhas, por ex. quando você pede para 

subir para examinar, que a criança não deita de frente e ela deita de costas..e isso 

toda criança que faz isto já ....por que será que ela deita de costas? Ou então que 

você vai examinar e fica botando a mãozinha na frente ou muito, muito retraída e 

também os dados que eu te falei, criança que tá muito magrinha, que não fala muito, 

muito tímida... 

P- E aí, o que você acha, que pode fazer por algo que não te procuraram... 

E – Eu acho que você pode conversar, vê se consegue tirar alguma coisa de estória, 

fazer um exame físico mais, porque você não olha tudo da criança, fazer um exame 

físico mais detalhado, enfim tentar ver alguma coisa, mas às vezes também você 

não acha nada...é difícil, uma pergunta difícil que você fêz, é uma atitude  que eu 

posso não estar tomando, é difícil...é difícil...no pronto socorro as coisas são mais... 

a pessoa está chegando no limite, no acontecido, na explosão da hora, mas numa 

consulta no posto de rotina é uma coisa mais difícil. 

                              -.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Entrevista P3  

 

Pesquisadora- Há quanto tempo você é pediatra? 

Entrevistada- Desde 1980, 29 anos. 

P – Há quanto tempo trabalha nesta UBS? 

E – Quase 20 anos. 

P – A sra. tem experiência em caso de violência contra criança? 

E-  Aqui? 

P- Sim. 

E- Sim. 

P- Como foi, o que aconteceu? 

E – Os abusos são desde irmãos mais velhos, cuidadores, padrastos, parentes.. 

P- A sra. atende esses casos? 

E – A gente atende, eu não sou perita. 

P – Esses casos vem em uma consulta de rotina ou especificamente... 

E– Especificamente...um caso que me chamou a atenção que a criança veio 

acompanhada de pai e mãe e ainda chamando a criança de mentirosa,  quando na 

verdade o abusador era o pai. 

P – A criança que falou do abuso? 

E – Foi a criança que falou.. 

P- Eles procuraram a sra. para falar disso.. 

E – A escola encaminhou para cá, porque a criança falou isso na escola. 

P- E eles encaminharam para o médico? 

E – E a mãe, na verdade não quis acreditar, veio acompanhada do pai, aqui com a 

criança. 

P – E a solicitação para a sra. qual era? 

E – A mãe, veio tirar a dúvida, que ela precisava tirar a dúvida, porque achava que a 

menina era mentirosa. 

P – E o que a sra. fêz? 

E – Coube chamar o Conselho Tutelar, foi para o Fórum, me ameaçou, foi tirada a 

guarda, mas infelizmente, depois de algum tempo, essas mães voltam para os seus 

parceiros. 

P- E nesse caso, a sra, foi chamada para fazer depoimento? 
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E – Não foi tudo encaminhado através do Conselho Tutelar. 

P – Teve algum caso, que não foi por essa procura, que foi para consulta de rotina? 

E – Não, não, nenhuma vez 

P – Aqui nessa unidade, vocês tem algum trabalho multiprofissional, de equipe? 

E – A gente tem um suporte com psicóloga.. 

P-  Nesses casos, para todos.. 

E- Sim, para a família, para a criança. A assistente social também ajuda no 

encaminhamento da coisa, porque às vezes a coisa ferve, a situação fica delicada e 

ela ajuda. 

P- Pelo que eu entendi, quando a sra. tem a suspeita, como no caso daquela 

menina que a sra falou, é um caso suspeito que a mãe tinha dúvida, a sra.... 

E - ...sempre é acionado o Conselho Tutelar.. 

P-  Com aquela ficha... 

E– Quando a gente vê que não vai ser encaminhado espontaneamente, na hora a 

gente cha ma o Conselho Tutelar e eles vem. 

P- E dá para segurar os pais? 

E- Dá 

E- O que a sra. fala para os pais? 

E– Eu falo que o Conselho Tutelar não tem a finalidade punitiva, não é como 

policiamento, não é investigativa, que é uma tentativa de ajudar toda a família. 

P – A sra. falou que foi ameaçada.... 

E- Isso foi lá no fórum, fiquei sabendo no encaminhamento do caso e no forum o pai 

ameaçou a psicóloga e disse para mim também...tudo bem, a gente sabe que é no 

momento da raiva, eles querem transferir essa culpa, não é bem culpa, acho que 

eles querem amenizar a própria culpa, se virando contra quem denunciou é uma 

forma de amenizar seu próprio ato e continuar confirmando que era mentira. 

P – Vocês conversam entre os colegas ... 

E – Sim, sim, a gente pede ajuda conversando sim. 

P – E a sra. percebe que a maior parte dos pediatras tem a mesma conduta que a 

sra. de chamar o Conselho Tutelar? 

E- Sim, o médico tem uma responsabilidade sobre isso, se ele não tomar nenhuma 

providência ela acaba tendo que responder se de alguma forma isso foi percebido, 
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foi levantado e o médico não tomou providência, o médico acaba sendo penalizado, 

por negligência, por omissão. 

P- A sra. conhece todos os dispositivos legais envolvidos nesse caso. 

E – ―Faz sim com a cabeça‖ 

P – A sra. acha que tem condição de suspeitar de um caso de abuso, numa consulta 

de rotina, que não seja falado sobre isso e que não apresente.. 

E - ..às vezes a gente suspeita, suspeita  .....crianças muito arredias, crianças que 

reagem muito ao exame genital, a gente suspeita. 

P -  E o que dá para fazer nesse caso? 

 E- A gente vai acompanhando mais de perto, vai observando, vai perguntando 

sobre pessoas adultas, ou um pouquinho mais velhas que ficam com a criança, 

quem toma conta, até a gente ficar tranquila se está acontecendo alguma coisa ou 

não...às vezes a gente encaminha para o psicólogo para ele ajudar a descartar. 

P – Quando a sra encaminha para o psicólogo... 

E – Não, entro em contato direto, se a mãe for arredia ela reclama...... 

P- O que a sra acha de um pai ter uma relação sexual com a filha? 

E – Opinião pessoal? 

P – Sim. 

E- Um absurdo, pessoalmente eu não aceito, eu não aceito, eu acho que a pessoa 

que abusa de seu próprio filho, seu próprio enteado não tem porque ficar junto, não 

tem que ser permitido a permanência, não dá. 

P- A sra. acha que precisa de algum instrumento que auxilie no seu trabalho 

cotidiano, tanto para diagnóstico, notificação ou para  tratamento do abuso, a sra. 

sente falta de alguma coisa? 

E – Assim, nós temos uma coisa de capacitação, nós temos reuniões mensais de 

pediatria e em muitas das reuniões o tema é esse, então isso nos ajuda bastante, às 

vezes a gente até pode esquecer do assunto, mas é importante que seja lembrado 

nas capacitações, para que a gente sempre esteja com a antena ligada...Não é só 

abuso, não é só violência não é nada, não é nada, não, é tudo, eu acho que 

independente do assunto, o que eu observo, na pediatria, é que atualmente os 

problemas sociais são muito sérios, a descompensação é com agressão física, o 

abuso está ligado a essa vida maluca que as pessoas estão levando, os próprios 

valores .....o valor moral ficou abaixo do valor material e aí as coisas complicam não 
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existe mau exemplo, não existe abandono das crianças, existe tudo isso, que para 

mim eu acho que as pessoas estão precisando mais de orientação do que consulta 

de pediatria, até orientação alimentar com relação a obesidade, orientação alimentar 

com relação a dieta alimentar, tudo, tudo, comportamental, comportamento, as 

crianças, hoje, dão tapa na cara das mães e a mães não reagem da forma de 

contenção como deveriam ........os pais estão perdidos em termos da educação dos 

filhos , não dão limite e quando falo em dar limite é questão da postura no momento 

....   adolescentes não tem limite e estão se perdendo ... 

P – e a sra acredita... 

E- ...eu acredito que a gente tem, que teria ter mais oportunidade de  grupos de 

orientação, com equipe multiprofissional, porque a gente conversa com os pais 

sobre  comportamento, sobre orientação eles estão ....chamar esses pais para 

orientação. 

P- E a sra. mesmo dizendo, que não especificamente do abuso sexual, mas eu vou 

fazer um link com isso, talvez se esses pais tivessem um grupo de apio, dentro da 

UBS, que atendesse essa demanda que a sra. está falando, também auxiliaria no 

processo contra a violência ... 

E- Se respeitaria mais, se auto-respeitaria, respeitaria o outro, respeitaria a criança, 

esse respeito as pessoas estão perdendo, então quando a gente vê a falta de 

respeito  conosco, como funcionários, isso reflete uma falta de respeito no ambiente 

deles, dentro do ambiente social e do ambiente familiar, porque eles acham que toda 

a fúria, todo descontentamento, todas as frustrações e alguém tem que arcar com 

isso, então despejam em cima do 1º que aparece. 

P – E, talvez isso fosse um bom instrumento mesmo, independente do ...como a sra. 

falou, só na consulta pediatrica não é suficiente... 

E – Não ... 

P- Confirmando o que a sra. disse...um trabalho com esses pais também auxiliaria 

em qualquer tipo de violência, contra eles e principalmente contra a criança... 

E - Como pessoas , às vezes, depois de muitos anos, é muito engraçado , às vezes 

uma única palavra que a gente fala, a gente não tem noção do quanto refletiu na 

família , às vezes, como eu já estou aqui há 20 anos eu atendo a 2 ª geração e os 

pais me encontram no corredor e falam...nossa a sra. não me ajudou só como 

pediatra, aquilo, aquela orientação, que eu nem lembro mais, é lógico...e elas 
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agradecem por alguma coisa que foi falado em termos de orientação em algum 

momento da vida deles, e às vezes a gente tem uma impressão que está falando 

para uma porta, às vezes a gente fala para a porta sim, não quer ouvir, mas vale a 

pena continuar investindo porque nem todos são porta.. 

P – E sair um pouco dessa consulta, como a sra. diz, fazer um trabalho mais voltado 

para eles... 

E - Mais abrangente... 

P- Isso é um instrumento que auxiliaria o seu trabalho.  

E - ..nossa e como..       

ENTREVISTA ENCERRADA PELA ENTREVISTADA. 
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Entrevista P4  

 

Pesquisadora - Há quanto o sr. é pediatra? 

Entrevistado – Me formei em 80, fiz residência até 83, então desde 82. 

P - Há quanto tempo trabalha nesta UBS? 

E – Nesta UBS estou desde 1987. 

P- Aqui, nesta UBS, o sr. atendeu algum caso de violência geral contra a criança? 

E- Que eu lembre 1 caso de abuso sexual, que seguiu todo o trâmite que tem que 

seguir, com toda a documentação, foi encaminhado para os devidos lugares, teve 

caso policial, tudo, esse foi 1 caso completo que eu atendi, agora fora isso violência 

de outro tipo, de espancamento, que eu lembre sinceramente, pode até, que a gente 

sabe que tem bastante, pode até ter passado desapercebido nesses anos todos, 

assim documentado, que eu lembre, não. 

P- E quanto à esse caso, me conte um pouco sobre esse caso, chegou aqui... 

E – Chegou aqui, para passar e a criança estava com uma feridinha no bumbum.. 

P- Era menino ou menina? 

E – Menina, ela tinha uns 2 anos e meio, 3 anos, e aí quando eu examinei era um 

condiloma aculminado, então isso é típico de HPV, então chamei a diretora, 

examinamos e foi feito a documentação, foi encaminhado para o Hospital Pérola 

Byington, ficou sendo acompanhado, foi tratada lá, tudo, e no fim a mãe voltou, 

retornou comigo, mas ao foi assim, a polícia não conseguiu detectar quem foi que 

abusou, mas era um caso de uma forte suspeita de abuso sexual, pelo tipo de lesão 

que ela tinha. 

P- O sr. acompanhou esse caso aqui, na UBS? 

E – Sim, ela retornou mais duas, três vezes e eu perguntei para a mãe, mas não 

sabia, não descobriu quem foi, ela foi tratada no Pérola Byington, as lesões sumiram 

e ficou assim. 

P – Nesse caso foi o sr. que fez a notificação, junto com a diretora da unidade? 

E- Eu e a diretora. 

P- Como foi para o sr a sua primeira notificação? 

E – Foi...a gente fica assustado, não sei se tem, um meio termo, com dó da criança 

e ao mesmo tempo medo de todas as conseqüências que podem advir de uma 

notificação desses, para gente e para mãe e como até para a gente... 
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P- E quais são essas conseqüência, o que o sr. acha que pode acontecer? 

E – Uma seria a revolta da família contra a gente de estar achando uma determinada 

causa e eles não, se fosse, vamos supor, o pai o padrasto, de vir tomar satisfação 

com a gente, essas coisas acontecem, passam pela cabeça da gente. 

P- O sr. ficou preocupado com isso... 

E – Não, não só, também pelo bem estar da criança, mas assim em relação, eu 

fiquei esperando no dia seguinte vir alguém querendo saber o que tinha acontecido, 

mas não aconteceu isso, foi um pensamento que passou pela minha cabeça e já 

falei com os meus colegas e todo mundo já passou isso na cabeça. 

P – E aí? 

E - Todo mundo pensa, eu trabalho no Hosp. Regional Sul, do Estado, e lá, não que 

eu tenha atendido, lá já houve vários casos assim que chegaram casos de violência 

e os colegas também notificam e também ficam receosos de alguma conseqüência, 

ter que chamar a polícia... 

P – E nessas conversas com seus colegas, eles contaram que sofreram alguma 

ameaça? 

E- Não, não, que eu lembre não...não, não, teve um caso gravíssimo que chegou no 

hospital, há anos, uns 3 anos atrás, que foi publicado no jornal, televisão, que a 

criança foi estuprada, morta, foi uma coisa de arrasar qualquer um, quem atendeu foi 

o plantão que atendeu depois de mim, eu tinha saído e a criança chegou no plantão 

seguinte, é de arrasar, quem atendeu ficou arrasado, sob todos os aspectos, uma 

monstruosidade. 

P- No caso que o sr. contou, a mãe veio com uma queixa específica, condiloma, 

agora, o sr. acha que há a possibilidade de suspeitar de um caso de violência sem 

marca física e sem queixa, o sr. acha que tem algum jeito de desconfiar de um 

abuso? 

E - Eu não me sinto seguro quanto à isso não, eu não me sinto seguro, sem marca 

nenhuma, sem queixa da mãe, sem marca?..mesmo porque não é costume da gente 

examinar tanto assim, tão profundamente para descobrir isto, sem queixa, sem 

marca nenhuma, tem que examinar toda a  criança de modo mais profundo, acho 

que não é o habito normal. 

P – Na sua formação, na sua profissão, existe a necessidade de algum instrumento 

que ajude a detectar casos suspeitos, sem marca física e sem um exame profundo? 
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E – Você diz assim... 

P - Algo que auxiliasse o senhor. 

E- Teria que, já tivemos aulas, aulinhas da Secretaria da Saúde sobre isso, não na 

prática, precisaria ter na prática, porque aula teórica é uma coisa, o que eu sinto falta 

é na prática, porque aula teórica nós já tivemos isso, a gente lê, mas na prática eu 

não tenho, me sentiria seguro. 

P – O que o sr. pensa da situação de um pai ter relação sexual com sua filha? 

E - Eu vejo como um crime, uma monstruosidade, digo assim??? 

P – É o que o sr. pensa? 

E - É um crime, uma monstruosidade.......assim...... 

P – E o que o sr. pensa quando a gente lê algum trabalho que diz que o abuso 

sexual contra a criança é o caso de maior subnotificação no mundo? 

E- Já, já li sobre isso. 

P – Ao que se pode atribuir isso e também ao alto índice de subdiagnóstico? 

E - É a mãe que não se queixa, o médico que possivelmente não examina pensando 

nessas coisas, ele teria que examinar pensando nisso, focado para descobrir isso 

nas consultas do dia a dia, se a mãe não comentar isso, sem marca nenhuma, a 

gente não pensa nisso. 

P – E o que dá para fazer para que o médico fique focado nisso, usando suas 

palavras, o médico precisa examinar pensando  nisso? 

E – Primeiro precisaria que a .....precisaria....que tivesse algum indício, alguma 

desconfiança para poder pensar nisso e aí tentar descobrir, porque não tem nada  e 

se a gente não desconfia de nada, a mãe não desconfia de nada, o médico não  

desconfia de nada, muito difícil, são muitas consultas no dia a dia, se cada criança 

for parar, é um trabalho muito grande, é difícil fazer isso em todas as consultas e em 

todos os lugares, mas tem que estar pensando nisso, sempre, a gente lê artigo, tem 

que pensar nisso, mas tem que ter algum indício, um hematoma, uma evidência para 

a gente começar a focar. 

P – Ok, o sr. gostaria de falar alguma coisa ? 

E – Isso aí a gente sabe que acontece em famílias de qualquer nível, não precisa 

ser de nível mais pobre, na classe A e B a gente sabe que acontece, mas aqui, 

neste posto, atinge a classe mais pobre e acho que devem ter casos que passam 
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despercebidos, tem sim, bastante mesmo, é subnotificado mesmo, esta é a 

realidade. 

 Entrevista encerrada 
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Entrevista P 5 

 

Pesquisadora - Há quanto tempo você é pediatra? 

Entrevistada – 19 anos 

P- Há quanto tempo trabalha nesta UBS? 

E- 15 anos. 

P- Aqui, você atendeu algum caso de violência contra a criança, qualquer tipo de 

violência? 

E – Sim. 

P – Que tipo de violência? 

E – Acho que todos os tipos de violência, desde p. ex. fisicamente mãe dando tapa 

na cabeça de filho até, alguma questão que a pessoa traz, você suspeita porque a 

criança tem o aspecto de uma lesão de pele duvidosa, até abuso sexual e em 

relação a humilhar a criança, agir como se a criança fosse.., realmente se ela faz 

aqui na nossa frente, o que dirá em casa. 

P – E abuso sexual, você falou que já atendeu.. 

E – Já. 

P -= E, nesse caso, qual é o seu procedimento? 

E- Acho que nesses anos todos, a gente aprendeu muito, 1º  se colocar frente à  

situação, não se esquivar..eu sou do tempo que a gente se esquivava e agora já, 

teoricamente,  a gente pensa nisso, e quando a gente pensa nisso, não dá para 

levar isso para casa, então a gente de certa forma, envolve outros profissionais e 

você acaba pedindo ajuda para a psicóloga ou para assistente social, porque esta 

unidade tem assistente social, então isso facilita, ou alguém da enfermagem e 

dependendo da situação você, realmente coloca para a mãe a sua suspeita e faz 

tudo aquilo que eu falei ....faz os devidos encaminhamentos, chama o Conselho 

Tutelar, que aqui funciona no município, uma coisa próxima, que ela vem, 

dependendo do quanto é grave, elas vem, então assim, a gente tenta fazer uma 

rede de proteção, cuidado e de garantir que essa criança vai ser olhada de alguma 

forma . 

P – E quando você faz todo esse encaminhamento, chega até o Conselho Tutelar, 

você sabe o que acontece a partir daí? 

E- Sinceramente, não. 
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P – O que você imagina? 

E-  Eu imagino o que acontece. Às vezes você sabe alguma coisa que eu lembro, 

não tenho nada muito fresco, vc lembra de alguém que foi, p.ex. para o  Pérola 

Biyngton e quando você sabe que é uma coisa mais grave, acaba sabendo ou na 

Vara da Infância, ou às vezes a mãe que ligou,  a família que volta falando alguma 

coisa para você, mas assim, até o ponto final do caso, normalmente não, você fica 

sabendo meio sem aquele olhar que você deu no início, não sei quanto isso é do 

profissional, da gente, meu ou do serviço que aí acaba perdendo a criança para 

outros órgãos superiores.. 

P- Então, não há continuidade, não existe um trabalho... 

E- Não..não é uma continuidade, acho que não tem uma devolutiva  do que você 

começou, você pensou no assunto e deu um caminho, de repente você não tem 

uma devolutiva. 

P- Eu pensei em continuidade, porque você falou que tem psicólogo, assistente 

social, se, de repente teria  uma equipe técnica no mesmo  local de denúncia, de 

fazer todo o procedimento do Conselho Tutelar, que retornaria à UBS, para a UBS 

cuidar do caso, isso não tem.. 

E – Eu acho que não 

P- Você acha que funciona esse processo de.. 

E- ....eu acredito que funciona  

P- E aqui, você falou que procura outros colegas em caso de dúvida, vocês 

conversam sobre isso? 

E – Não, acho que não conversa porque talvez a gente tenha um papel, é que eu 

sou um caso à parte, da questão do bebê desenvolver, assim, o pediatra é um 

médico como qualquer outro, mas que atende muito isolado, ele sozinho, de porta 

fechada e ele tem poucos momentos que ele é ouvido, acolhido, divide suas 

angústias, então, de certa forma, eu acho que, quando o caso aparece, descarado aí 

sim, meio que vira uma onda, todo mundo fica sabendo, todo mundo fica aflito, vira 

um pouco, eu acho que a gente comove as pessoas primeiro, é muito 

impressionante isso, primeiro a gente age pela emoção, pelo humano, para depois 

se colocar como profissional, então às vezes você ouve no corredor uma situação, 

uma situação ...mnmnmnmn..., não que a coisa tenha. 
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P – Você sente falta de algum instrumento que te auxiliasse nesse trabalho com a 

violência, dentro da UBS ou de modo geral? 

E-   Não, hoje eu te falo, como eu tenho muito tempo de casa, eu acho que hoje a 

gente fala nisso de uma forma mais tranquila, porque sabe que tem um serviço muito 

de proteção ao profissional e durante muito tempo a gente tinha medo, porque a 

gente acreditava que podia ser a vítima dessa família. 

P- Que serviço é esse de proteção? 

E – Eu acho que a própria.... eu acho que tem algumas coisas que eu não sei se tem 

lógica...a mídia, hoje dia  você tem que denunciar, a mídia fala ―denuncie, que eu te 

protejo, denuncie anonimamente,‖ então isso tem e uma outra coisa, além disso é 

você não ser conivente, se você começa a ter informação de que se você não 

denuncia, é como eu falei, como é que você vai levar para casa? Você suspeitou é 

talvez como uma doença, se eu estou suspeitando de uma meningite, eu não vou 

colher o líquor? Se estou suspeitando que essa criança vai entrar em uma 

insuficiência respiratória, eu não vou encaminhar para o pronto-socorro? Se estou 

suspeitando que essa criança sofre violência, eu não vou levar isso à fundo, porque 

outras vezes ela vai ter que voltar aqui para me provar que ela sofre ou não? Então 

eu acho que isto a gente aprendeu nos últimos anos, não sei quanto tempo, mas 

acho que a gente aprendeu e a gente não se sente mais sozinha, então não é o 

nome do pediatra que está, assim, a frente disto, aí tem uma equipe e a equipe inclui 

diretor da unidade, inclui a enfermagem, inclui a Secretaria da Saúde,  o responsável 

pela criança e o adolescente e assim eu acho que toma um corpo maior de 

profissionais da área da saúde e que você não se sente, assim , .."se eu denunciar,  

vai ser a Dra...que está denunciando‖,... não, não,  não é a Dra....., pediatra da 

criança, a sociedade espera que a gente proteja.... 

P - Então, você está tranquila quanto à isso? 

E- Eu estou, você acha que eu estou enganada...? 

P –Não, é uma pergunta...Se você está tranquila, quanto à denúncia ... 

E – Eu estou. 

P – E você se sente em condições de atender uma criança, em uma consulta de 

rotina, sem queixa de violência,  em suspeitar que esta criança está sendo 

violentada, sem ter essa queixa, sem ter uma marca física? 
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E – Eu não sei se não me sinto em condições, é assim eu acho que se a gente 

suspeita, você tem que garantir que ela vai voltar, então é assim, não tem nada que 

pareça, que esteja muito claro, mas eu acho é uma certa tranquilidade quando a 

gente escolhe fazer UBS ou ambulatório, a gente pode olhar de novo, a gente pode 

marcar para daqui 15 dias, pois existem varias formas, uma das coisas que a gente 

sabe é isso, só o fato, hoje não tem, mas antes  a desnutrição se você fosse bem 

cuidadoso, até a desnutrição poderia ser considerada uma violência, porque é a 

oferta, ou o não dar, então se a gente for pensar desse jeito, eu acho que a gente 

pode remarcar, acolher, voltar, aqui é um serviço que você consegue fazer visita 

domiciliar, então  você envolve outras pessoas que vão lá de alguma forma,  

realmente avaliar, a gente não nescessáriamente precisa chamar alguém aqui, 

Conselho Tutelar, Vara da Infância, nada disso, você vai fazendo assim, um caminho 

próximo à família, então se não tem nada que seja muito claro, acho difícil você ficar 

sozinho, mais um motivo ainda, então você pensa e diz, ―quero ver daqui há 15 dias, 

que eu quero pesar de novo, porque fiquei em dúvida, que eu examinei aqui na 

barriga uma coisa, acho que essa artimanha a gente vai tendo individualmente, até 

pelo tempo que a gente tem por atender volume, se vai atendendo volume, você 

fala, peraí..ai vai colocando uma observação ...‖mãe destratou criança, mãe bateu 

na criança‖...., a gente sempre, é uma coisa que a gente vive falando um para o 

outro, ―tudo que vc escreve, vc lembra‖....quando a gente lê...―nossa eu escrevi 

isso?‖ ... ―a mãe teve uma atitude‖...a gente fala o tempo todo..‖escreva toda 

impressão‖.., porque é com isso que a gente trabalha, com a queixa que trazem  e 

com a  tua impressão e naquele momento você pode falar... ―nossa , hoje eu estou 

louca...não vou ter tempo de olhar isso‖,... sei lá qualquer coisa depois na próxima 

você fala... ―peraí, opa!!‖ , aí teu ohar é outro, você tem tempo para olhar isso. 

P- Você sabia que a subnotificação de abuso sexual é a maior no mundo?  

E – Não.   

P- E também sobre diagnósticos, há uma certa dificuldade. O que você acha que 

acontece, que os pediatras não conseguem fazer a notificação, por que tem esse 

número tão grande de subnotificações? 

E – Eu acredito que é assim.. ..se for estatística deve ter subnotificação de muitas 

coisas, doenças ortopédicas, doenças que tem alguma deformidade simples e que a 

mãe reconhece isso como uma repetição na família, uma coisa muito simples, dedos 
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grudados, que a gente como médico olha para isso, não parece tão normal, desvio 

fenotípico, o quanto é ou não é...para a mãe, como o pai tem igual, o irmão tem 

igual, você fica e se você somar isso mais umas outras informações tá dentro de 

uma doença que vale a pena ser  vista com maior cuidado, o risco dessa família ter 

outros agravos, mas eu acho,  eu não tenho dúvida que isto acontece por uma 

questão de tempo que a consulta pediátrica leva, eu faço parte da universidade,   eu 

estou dentro do Hospital São Paulo e o que faz eu ter uma postura médica, talvez 

um pouco mais, um olhar amplo, é porque estou dentro da universidade, não estou 

só no serviço, o que visa aqui é volume, é verdade, não é aqui, qualquer lugar que 

você trabalha, mesmo em convênio, consulta pediátrica demora 15 minutos, você 

segue um cronograma, teóricamente, você tem 2 novas, não sei quantos retornos, 

você segue o que cada serviço te orienta o que deve ser ...como é que fica?...tem 

que olhar, todo distrinchar da criança e você não está treinado, por mais que a gente 

fale que a gente tá, eu estou te falando porque sou macaca velha,...é muito 

complicado isso,  mas você não está treinado para pensar que aquela pessoa que 

deveria mais proteger, que seria a mãe, a família, o pai, é a pessoa que põe em 

risco a vida da criança, então você só pensa se isso ficar muito evidente,  por algum 

motivo, se não, você vai olhar, você pode olhar outras coisas, então isso tem que 

aparecer para a gente pensar...é triste, mas é verdade se não aparece 

descaradamente aqui, que se a gente fosse ser mais louco ainda, a gente poderia 

até considerar assim: tem tantas formas de destratar, de negligência, de maus 

tratos, tantas formas, só que se a gente fala de abuso sexual como subnotificação 

que dirá de todas as outras que, porque você vai imaginar, como  que vai 

subnotificar abuso sexual, ou a gente vai pensar em que situação, tem que ter uma 

lesão física, senão, como que eu vou imaginar isso, como eu vou suspeitar? pela 

história?, as histórias? como eu vou ...porque ou vai ter que trazer a queixa, ou tem 

que ter uma lesão física, senão como é que eu vou pensar nisso, existe alguma 

coisa que eu possa perguntar, sem ser direta? A gente fala assim..‖com quem fica 

essa criança, com quem ela fica, quem cuida dessa criança? Se isso falasse..tantos 

por cento, a maioria das pessoas, se for do sexo oposto, não sei aí você me 

responde talvez um dia...é ao contrário, entendeu?..quando a criança fica do sexo 

oposto sozinha, ou quando a pessoa tem uma suspeita isso é maior chance, sei lá,e 

aí, estatisticamente, você vai me colocar isso como uma coisa possível, se 
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não...muito pelo contrário, tem que chegar para você como uma queixa, ou uma 

lesão física. 

P- Agora, eu quero retomar um pouquinho...você falou, como é que  vai pensar 

nisso, estou especificando abuso sexual, como é que você vai pensar que a criança 

está passando por isso com pessoas que estão lá para protegê-la, no caso do pai e 

da mãe, então você acha que pelo fato de ser pai e mãe e que esta criança, 

aparentemente, está bem, não tem nada físico, não tem essa queixa , a gente acha 

que não vai acontecer nada com essa criança, porque ela está com o pai e a mãe, 

que tem o papel de protegê-la, é isso que você está falando? 

E – A gente trabalha com isso, a única coisa ...eu acho que tem uma outra coisa, 

p.ex .  o pediatra pode, agora que estamos falando nesse assunto, talvez a gente 

possa falar de uma forma para trocar um pouquinho, o pediatra pode ser aquela 

pessoa, dependendo da idade da criança, muitas vezes é a mãe que tira a roupa, 

dependendo da idade da criança, dependendo da situação quem tira a roupa é a 

própria criança, então uma coisa que eu acho às vezes, é assim..como essa criança 

se mostra, ou mostra seu corpo para o profissional, a postura que a criança tem, isso 

acho que bate um pouco na cultura ou  isso bate muitas vezes assim, a gente não 

examina ninguém à força, lógico, a garganta, o ouvido, o tórax se tiver que examinar 

é uma questão de ..lógico que o à força fica feio falando como pediatra, mas é isso 

mesmo, o que a gente imagina é o  contrário, é assim..eu peço para examinar, eu 

chamo o fazedor de xixi, o fazedor de cocô, brincando vou falando, não uso 

nenhuma palavra ..vou olhar seu fazedor de xixi, porque a criança..uns chamam de 

pipi, outro chama de pinto, cada um chama do que quer, eu às vezes, a postura 

dessa criança te chama atenção , então você fala, não, a mãe quer abaixar na 

marra, não, não precisa, nós vamos combinar o seguinte  hoje essa parte eu  não 

vejo, mas na próxima vez, você vai explicar, a gente orienta a mãe como ela tem que 

falar, fala, olha é o mesmo médico, ela é mulher, você também, então a gente vai 

negociando, falando, mesmo que é um menino, eu por acaso tenho 2 filhos homem 

e vivo brincando...ih, lá em casa tem um monte desses, eu tenho 2 meninos e tenho 

o pai dos meninos, aí eu converso, eu quero que volte daqui tantos dias e vejo a 

postura, pelo menos, você, a mãe, a tia, que tem que garantir isso vai ser bom, que 

é importante examinar, não é porque eu quero, é porque a gente vai crescendo, vai 

ter que ir olhando isso, em algum momento tem que olhar, dependendo da criança 
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ela ouve e não vê aquilo como uma agressão, ela metaboliza e vai para casa, volta, 

ela volta mais tranquila, dependendo da criança, a mãe nunca mais volta, pode até 

acontecer, mais isso você anota, não deixou examinar o genital, porque teve uma 

postura...ou a mãe quis abaixar a calça à força, sei lá, você pode até falar, não, 

assim não, então isso às vezes o exagero da atitude  da criança em relação à 

sexualidade, depende como a mãe trata, também e aí conforme for isso pode ser 

uma suspeita, mas a gente nunca acha que isto é uma criança que está sendo 

mexida, a gente sempre parte do pressuposto que é uma criança que alguém falou 

que aquilo não era para mostrar para ninguém, alguém falou que isso era coisa feia, 

então a criança não mostra a parte feia para ninguém....Agora, a gente é humano, 

antes de ser profissional. Como é que eu vou trabalhar com uma coisa...isso é 

divino, humano do lado de lá, humano do lado de cá ....não é, não acho que não tem 

que não olhar isso como uma coisa ...eu só acho que isso, eu não tenho dúvida e aí 

eu preciso deixar isso registrado, a gente tem uma pressão muito grande de 

atendimento, de número de atendimento de uma  criança que hoje em dia, você tem 

que olhar vários fatores, cada vez mais o comportamental, o social, o psicológico, o 

psicopatológico, tudo que você quizer e ainda, dentro disto você tem que pesar, 

medir, falar de alimentação, vacina, quer dizer...como que cabe isso em 15 minutos? 

Então falar que é subnotificado? Às vezes eu tenho certeza, que tem colegas que 

não tiram a roupa toda ou  tiram em partes, tira fragmentado, tira a parte de cima 

para ver o tórax, eu mesma faço isso, quantas vezes, e tira a parte de baixo  

aproveita que vai trocar, aproveita e já olha, ou dependendo se a queixa for uma 

coisa eventual ou muito localizada, você nem tira a roupa....é muito complicado. 

P – Você falou que é muito tranquilo, para você, notificar os casos que suspeita, e os 

seus colegas, vocês falam sobre isso, se tem dificuldade em  notificar, ou não? 

E – Eu acho que isto está sendo um aprendizado, notificar, pensar nisso, eu acho 

que esse é o papel de quem está trabalhando com isso, porque acho que vocês tem 

que cada vez mais cobrar isso da gente, lembrar isso, por isso à tona, porque a 

gente vai estar atento à isso, igual falar coisas que o pediatra deveria fazer, mas não 

está acostumado, falar de brinquedo, não estou acostumada, acidentes na infância, 

entre tantas coisas que eu tenho que falar e ainda tenho lembrar da prevenção, 

nesse aspecto, porque a vacina está incorporada, a alimentação ...apesar de um 

monte de coisa que a gente tem que olhar, está incorporada como valor, tem que 
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falar, tem que retomar, tem que discutir, tem que ter esse assunto à tona, porque é 

incansável  e dói, mexer nisso dói muito, então tudo que dói, para quem trabalha 

com criança, também é difícil, a gente trabalha de certa forma, eu acho que pediatra 

escolhe essa área por algumas fantasias suas, cada um escolhe sua área, talvez 

uma delas seja isso, eu particularmente, posso te dizer tranquila, eu não escolhi 

fazer pediatria para ver criança morrendo, e aí você vai falar, mas você não atende 

criança grave? Atendo, eu sei encaminhar se Deus quizer eu cada vez mais preciso 

estar atenta, tratar, não, porque foi uma escolha que eu fiz, trabalhar em posto de 

saúde, talvez seja isso, quando você se submete a esse tipo de coisa, é isso, você 

ter uma coisa assim, ou encaminha, é muito grave, é feio, mas gostar de ver criança 

sofrendo, não necessariamente, acho que a grande maioria dos pediatras não 

querem ... 

P- Eu quero salientar o que você falou, principalmente o tempo da consulta, a 

demanda que vocês tem de produção e de tudo o que tem que ver, você apontou 

bastante  aspectos importantes que tem que verificar na criança e uma consulta, em 

média de 15 minutos, não dá conta disso, por outro lado, tem os outros profissionais, 

que de certa forma, você está convocando, médicos e não médicos, especializados 

nessa área de violêncioa contra a criança, que façam mais barulho, divulguem mais, 

treinem mais os profissionais para ajudar ... 

E – Eu acho sim, vou até registrar uma coisa, a história da gripe suína, teve uma 

grande vantagem, desculpe os que morreram, só trouxe vantagem para quem ficou , 

a gente tá reavaliando toda a higiene, os leigos estão reavaliando toda a higiene, 

essa questão de mandar filho com febre e corisa para a escola, estou falando isso 

em qualquer nível sócio-econômico, todo mundo..não é mais....isso é só uma 

gripinha,  vamos parar com isso, a sociedade tem que dar conta de ficar em casa 

quando não está bem e acabou, então acho que isso foi bem legal. E aquela coisa, 

aquela história trágica, dos..Nardele, como era o nome do cara? Aquela menina que 

foi atirada da janela, foi a melhor coisa, desculpa, o preço da vida da criança, mas é 

isso, porque assim, eu com minha experiência de posto de saúde, de vivência, de 

trabalhar em lugar pesado, aqui acaba sendo um lugar bem pesado, o Embu, em si, 

foi o fato disso, o  tempo inteiro achei que era ali, por que tinha acontecido ali, e 

você conversava com os leigos, os leigos,...imagina, a madrasta, o pai, ...armação, o 

tempo inteiro eu falei ―gente é de casa, é o maior índice é o de casa, o que cuida, o 
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que tem o papel de cuidar é o que mais põe em risco às vezes e já e´, né‖...depois 

que saiu na mídia, vieram me falar..‖vc era tão dura na sua colocação, e eu disse, é 

só estar na vida para ver‖..é que a vida das pessoas que não são da saúde, não é 

isso, nunca acreditam ... 

P- Mas é o que você falou lá atrás o que atrapalha um pouco, você suspeitar de um 

caso não aparente é esse papel tão mágico de pai e mãe, que tira um pouco a 

questão humana, dos erros humanos, aquela coisa tão sagrada que pai e mãe 

jamais vão fazer alguma coisa dessa com a criança ... 

E - Imagina, tá cortada aquela rede, aquela história tá mal contada, pelo menos 

trouxe para todo mundo ver... escuta, não tem nível sócio-econômico, a violência 

está ai , em todo mundo, não tem isso, a violência não é coisa só do pobre, não é só 

dos bairros da periferia, a gente sabe disso vivendo aqui, vindo para cá 30 km de 

São Paulo para cá, você fala qual a diferença? De  Brasil, tem em qualquer lugar, só 

que as pessoas não tinham essa noção... 
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Entrevista  P6  

 

Pesquisadora - Há quanto tempo vc é pediatra? 

Entrevistada - 34 anos. 

P- Há quanto tempo está nesta UBS?  

E- Desde 1991, 1992. 

P- A sra. tem experiência com violência infantil? 

E- Tenho, aqui já tive também, quando tem problema passa comigo e em outras 

unidades também. 

P- E violência sexual, contra a criança, a sra. também... 

E- ...também. 

P- Como é isso para a sra.? 

E- Prá mim, acho que é uma violência também para mim..........quando tem violência 

contra a criança, que eu preciso atender, eu também me sinto violentada, porque 

além de pediatra eu sou mãe, então eu me coloco no lugar daquela mãe, daquele 

pai, porque às vezes é o pai que traz, eu já tive problemas aqui, que é o pai que traz 

a criança, eu acho uma coisa terrível, acho que isso não é uma coisa só do 

brasileiro, mas o brasileiro é mais apaixonado, tem o sangue quente, então essas 

coisas mexem muito com o profissional  que está atendendo. 

P- Quais as implicações legais que a sra. conhece, que faz, especificamente em 

relação ao abuso sexual? 

E- Implicação legal, o que eu acho que o pediatra pode fazer, preencher aquele 

papel,  que é uma infinidade de coisas para preencher , comunicar o Conselho 

Tutelar e a gente encaminha a criança para o pérola Byington para fazer o corpo 

delito....com relação ao resto, eu não tenho nenhum conhecimento e   também não 

conheço ninguém que tenha dito, sabido que foi o abusador e tenha acontecido 

alguma coisa com ele. 

P- E, nesse caso que a sra fez a notificação, encaminhou para o Conselho Tutelar, a 

sra. foi chamada depois para continuar... 

E - ..nunca, e nem mesmo a delegacia  chamou para me ouvir, inclusive nós temos 

um caso aqui que é escabroso, que acabou fugindo da nossa mão, foi para 

Itapecerica, parece que deu uma gelada, voltou, agora ele está passando aqui, mas 

veio  passar comigo há pouco tempo, a tia que está cuidando dele, não voltou, é 



157 

 

 

uma das maiores violências que eu já tive na minha vida, ele foi violentado 

psicológicamente, fisicamente, emocionalmente e todas as coisas e não aconteceu 

nada com ninguém, então não pergunta alguma de lei, de implicação legal, porque 

eu acho que abusador pode abusar, abusar e desabusar, que com ele não acontece 

absolutamente nada, a maldição fica só com o abusado, o abusador, não estão nem 

aí. 

P- E, nesses casos, que a sra. falou, de violência psicológica eu queria entrar 

naquela violência que não teve marca física, como detectar essa violência 

psicológica, ou o abuso sexual  que não caracteriza estrupo, que não caracteriza ato 

sexual? 

E – O abuso sexual é difícil da gente detectar se não houver uma informação, 

porque a criança ainda vem acompanhada do pai, da mãe, do tio e a criança 

violentada, geralmente é violentada dentro de casa e quando ela é violentada dentro 

de casa, ela não conta, porque tem medo de apanhar e aí fica pior a história, quando 

a violência é só psicológica, fica mais fácil, porque a criança fica deprimida, se você 

está acostumado com a criança, como aqui eu tenho vínculo com a criança de muito 

tempo então eu conheço como é o padrão da criança, o comportamento dentro da 

sala, se ela vem esquisita eu fico cutucando, até que eu peço para a mãe sair, se a 

criança é maior, e às vezes a criança se abre, às vezes não se abre em uma 

consulta, às vezes eu peço um exame, tipo assim, urina I de urgência, para a criança 

voltar daqui 15 dias e eu ter chance de cutucar de novo, ou eu ver como a criança 

está, se foi só aquele dia, se ela está mesmo daquele jeito que não era, então 

assim, eu acho que essa é a visão do pediatra que tem um vínculo com a criança, 

por isso que a gente diz que a criança é nossa, mesmo não sendo um consultório 

particular, sendo unidade básica de saúde, um serviço público e gente faz questão 

que a criança continue com o mesmo pediatra, quando a mãe fica para lá e para cá 

... ―oh, mãe, cachorro com muito dono, morre de fome‖..porque ela não tem vínculo 

com ninguém, então se acontecer alguma coisa, vai passar batido, ninguém vai 

perceber, se é sempre com o mesmo pediatra, e ele está atento à criança dele, ele 

vai perceber que alguma coisa está pegando, que não está certo aquele 

comportamento, que tem alguma coisa diferente, se ele não consegue, ele 

encaminha para o psicólogo, porque a consulta do psicólogo é sozinha mesmo e aí 

o psicólogo vai tentar arrancar alguma coisa.  
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P- E nesse encaminhamento que a sra. faz para o psicólogo, a sra. dá alguma dica 

da sua suspeita? 

E- Eu dou a dica, escrevo, interrogo, escrevo, não tenho preguiça de escrever. 

P- A sra. discute com seus colegas esse tipo de abordagem? 

E – Não, as colegas quase não se encontram, quando eu saio, a outra está 

chegando, a gente tem emprego fora, tem horário para cumprir, então aquelas 

coisas todas. Com quem eu falo mais na unidade é com minha gerente e falo com a 

psicóloga, eu converso com ela, falo: ―eu atendi uma criança, chama fulano de tal, 

eu ví isso, assim, assim‖, então é até uma coisa meio anti-ética, porque  eu converso 

na cozinha,  nos duas sentamos uma de frente para outra e eu passo para ela, às 

vezes ela atende a minha criança e fala... ―eu achei isso, vai voltar comigo tal dia, 

você quer ver, quer que eu converse com você?‖, então eu tenho esse vínculo maior 

com a psicóloga e com a minha diretora eu passo os casos, eu falo... ―aconteceu 

isso, assim, assim, se por acaso passar com a Dra. XX você conversa com ela, se 

precisar de um atendimento, fala que eu estou vendo assim, assim, assim‖...então 

eu converso com a minha diretora. 

P- O que a sra. pode dizer, então, para um colega que tem dificuldade de identificar 

esse tipo de abuso que não deixa marca física? Porque os estudos apontam que a 

baixa notificação é também por conta de a criança não apresentar marca física e a 

sra., pelo o que estou entendo, não tem essa dificuldade, então o que a sra. pode 

ajudar a orientar os seu colegas para terem essa visão? 

E – Eu acho que tem a ver com a vivência mesmo, eu acho que se a pessoa está no 

consultório para fazer um atendimento, às vezes até a queixa física é só uma 

pintura, uma acariação, o que vem da queixa física é para você passar batido nela, 

tem alguma coisa por trás, às vezes até a mãe sabe o que está acontecendo, ela faz 

uma queixa física porque ela precisa de uma queixa para marcar uma consulta, ela 

não pode vir ―ah, eu sonhei‖, não e aqui na consulta e não achou nada e aí você 

cutuca a mãe ― a sra. trouxe ela aqui realmente por que?, trouxe ele, realmente por 

que?‖ Então pergunta para a mãe, às vezes a mãe não sabe o que está 

acontecendo mas ela também percebe, ela fala ―eu estou achando ele esquisito, ele 

está triste‖ então a mãe passa alguma coisa também, então, uma coisa, fazer 

questão que as crianças tenham vínculo com o pediatra, essa eu acho que é a coisa 

mais importante, cobrar da mãe... ― por que a sra. faltou à consulta? A sra. não tinha 
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consulta marcada, faltou por que?‖ ...para vc fazer vínculo a vida inteira, tem a vaga 

da puericultura da criança garantida na unidade, porque esse vínculo dos 1ºs anos 

de vida fica para sempre, então esse vínculo é muito importante, porque a mãe vai 

sempre trazer naquele pediatra, aquele pediatra que brigou com ela porque ela deu 

a mamadeira errada, porque ela não amamentou direito, porque ela não limpou 

direito, porque ela não trocou a fralda, então aquele pediatra que brigou com ela 

durante os 1ºs anos de vida da criança é o pediatra  que vai ser daquela criança 

para sempre e, com certeza, vai ser o pediatra dos filhos daquela criança depois, 

emtão esse vínculo é muito importante, então o cara não precisa fazer pós 

graduação na USP para ele ter olho da criança que ele está acostumado a ver, hoje 

mesmo eu atendi uma criança aqui, eu encaminhei ele para o psicólogo, conversei 

com a mãe, ela, nada, já na consulta passada eu achei ele triste, hoje eu achei ele 

menos triste, mas ainda arredio, e uma queixa que a escola trouxe, ele está 

impossível na escola, só que na escola ele está impossível e aqui ele está 

deprimido, então ele está mostrando para mim ―...tem alguma coisa acontecendo 

comigo, me acode...‖ tentei conversar com ele, ele se plantou ali na porta, não 

soltou, encaminhei para a psicóloga  e coloquei ..‖criança triste, difícil contato‖...e é 

uma criança que passa comigo desde cedo, mas ele só tem 4 anos, então é difícil 

para ele se abrir, só que eu sei que até 2 consultas atrás ele não estava daquele 

jeito, então tem alguma coisa acontecendo com ele agora, então quem vai me ajudar 

é a psicóloga. 

P- Pelo que a sra. está falando, vocês tem um equipe multiprofissional, a sra. pede 

ajuda e ajuda também.. 

E – Eu tenho uma equipe multiprofissional, eu tenho, inclusive uma coisa, assim, que 

não faz parte da violência, mas eu vou falar, tem a história do dentista, de marcar o 

dentista, essas coisas..e eu sou muito preocupada com dentição, então eu ensino a 

mãe como limpar a boca, escovar o dente, dou a marca da pasta que não tem fluor, 

ensino a escova do dedinho, tudo, quando a criança vem aqui e começa a sorrir 

pouco, eu falo...‖o que aconteceu com seu dente?‖ e aqui eu tenho 2 dentistas que 

me socorrem, então eu furo a fila, porque tem uma bendita de uma coisa, o dia que 

vem marcar é uma coisa, então eu mando cartinha para o dentista ...‖esse sorriso 

apagou‖.., então o dentista atende a criança, se é à tarde eu escrevo para o outro 

dentista... ―falta sorriso‖..e ele atende aquela criança e põe o horário para atender 
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aquela criança, então, eu tenho uma equipe multiprofissional que trabalha comigo, 

eu tenho meus dentistas, eu tenho a minha psicóloga que atende comigo eu ainda  

posso usar a psiquiatra, que só atende gente grande, mas eu gostaria muito de ter 

uma psiquiatra infantil, porque eu tenho um menino aqui, aquele que eu falei que 

fugiu da gente para itapecerica e voltou, inclusive esse menino deve estar na 

Secretaria da Saude, porque  eles ficaram pasmos com meu relatório desse menino 

e acabou fugindo da gente e ele está voltando agora para ser atendido com a  gente 

e eu não sei se ele está passando com psiquiatra, mas esse menino precisa de um 

psiquiatra, psicólogo só não adianta, pediatra só não adianta  e ele vai ter a vida 

marcada para o resto da vida e não vai ter conserto, ele vai ter que ter um 

acompanhamento de perto e alguém que faça muito por esse menino e que goste 

muito dele, que eu não sei se é essa tia que está acompanhando, porque ela deixou 

o menino porque ela não teve ajuda do município, ela queria que eu providenciasse 

uma pensão para o menino para  ela cuidar, me poupe...ela é maior, adulta, 

vacinada, só tem filhos grandes, um marido que trabalha é dono de açougue e ela 

vem dizer para mim que precisa de ajuda da prefeitura do Embu para ela cuidar do 

menino, me poupe!! Ela é tão ruim quanto os outros que judiaram dele, agora ela 

está com ele de novo, parece que não conseguiu nenhuma aposentadoria por conta 

disso, mas ela está com o menino, menos mal, porque esse tio, qualquer tio 

verdadeiro, ela não é, ela não tem vínculo cossanguineo com essa criança, mas é 

quem está com o menino, espero que ela faça alguma coisa, que consiga enxergar 

essa criança como uma criança que precisa essencialmente de carinho, atenção, de 

amor, paparico, que é o que ele precisa agora, que é a fase mais difícil dele, mas 

acho que um psiquiatra iria muito bem e eu não me lembro se ele está indo para o 

psiquiatra, por isso que eu estou falando isso ... 

P- Falando dos dispositivos legais, o que a sra. acha dessa obrigatoriedade da 

notificação? 

E – Eu gostaria que o nosso Conselho  Tutelar fosse mais ativo, não adianta o 

Conselho Tutelar vir aqui e depois ir embora, como já houve caso do Conselho 

encaminhar criança para mim e depois não dar retorno, eu acho que a criança tem 

que voltar e o Conselho falar  para mim... ―Nós estamos fazendo isso‖...se ele não 

fala nada, eu estou achando que  ficou para as candongas, não tem ...... 
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P - A sra. falou, no ínicio, que a questão da  violência é uma violência para a sra. 

também, mas..o que a sra. acredita ser o seu papel, frente à essa problemática? 

E – Quer que eu fale? 

P- Quero. 

E – Eu acredito que eu não faço o meu papel...eu acho que eu faria o meu papel se 

eu fosse lá, pegar o cara que judiou da criança e fazer com ele a mesma coisa que 

ele fêz com a criança, esse seria o meu papel, como mãe, como pediatra, como ser 

humano, como gente que eu acredito ser, eu gostaria muito de ter acesso, à todo 

mundo que faz algum tipo de violência contra a criança...então, eu acho que o nosso 

papel seria ficar mais em cima, cobrar, saber da polícia..o que fêz, o cara está preso, 

foi julgado, está fazendo processo, está correndo? Cobrar isso do Conselho Tutelar, 

vocês processaram o cara?...e a gente ser chamado para depor, para a gente dizer 

o que a gente viu da criança, por que eu acho que o que vai fazer o cara ficar lá para 

o resto da vida  é a gente traduzir para o juíz o que a gente sentiu da criança no 

momento  que ele veio no consultório, eles não escutam o pediatra, ou hebiatra, ele 

não ouve a gente, eu nunca fui chamada para depor, eu fui chamada uma vez aqui 

na delegacia do Embu, porque uma criança do Amor Perfeito, aqui, mudou de nome, 

eu não sei, todo mundo sabe o nome, apareceu com uma vagina esquisita, troxeram 

aqui tipo, 7 hs da noite, eu olhei, achei estranho, encaminhei para o Pérola Byngton, 

passou um mês, a delegada me chamou  alí, o delegado me chamou, para dizer o 

que eu tinha achado da vulva da criança, então assim, uma coisa meio que mal 

definida, eu não sei o que Pérola Byngton falou, eu não vi resultado de exame, ele 

me chamou e eu tive que dizer para o delegado exatamente o que eu tinha visto 

aqui...suspeita de abuso? Eu não sei, eu achei uma vulva diferente do normal para a 

idade da criança, uma vulva extremamente aberta, elástica demais para o meu 

gosto, sabe, muito grande, ela tinha um trato vaginal enorme, que era uma coisa que 

fugia do padrão para a idade e o pessoal que cuida da criança no Amor...é Bem-te-

vi, quando viu aquilo, estranhou e trouxe a criança aqui de noite, quer dizer, se eu 

não estivesse aqui, à noite, vai embora para casa  e fica por isso mesmo, então fui lá 

e falei para a delegada, para o delegado, não me lembro, o que eu tinha visto, 

acabou alí, eu não sei o que aconteceu, nem o pessoal do Bem-te-vi veio dizer para 

mim o que aconteceu, nem o Conselho Tutelar. Eu acionei o Conselho Tutelar 

naquele momento, à noite, e veio uma moça do Conselho Tutelar e pegou a criança 
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e levou a criança, junto com a moça do Bem-te-vi e a gente não tem mais resposta 

disso, então como é a história assim, o que eu acho da parte legal disso? Eu não 

posso achar nada porque eu não vejo a continuidade, se ela existe, eu posso até 

estar sendo injusta, mas se ela existe, o pediatra que atendeu não fica 

sabendo...não adiantou nada, desse moleque mesmo, não adiantou nada...ele dá 

nome aos bois, ele dá o nome do tio, da prima, brbrbrbrbrbrbrbr...ele dá nome de 

todo mundo e eu duvido...até do pai e da madastra e eu soube que aconteceu nada 

com ninguém, ninguém foi preso, ninguém foi morto, assassinado, então lei...ora a 

lei.. 

P- Depois que a sra. começou a lidar com essa problemática de violência contra a 

criança, mudou alguma coisa em sua vida? 

E – Eu vou dizer uma coisa..1º caso de violência sexual que eu peguei, foi em 

Taboão da Serra em 1977, em um hospital que nem existe mais, Hospital Meta, que 

era na BR, eu fui fazer um plantão de dia, que era para uma amiga minha nesse 

hospital  e eu peguei um menino de 7 anos, que tinha sido violentado pelo pai, quem 

trouxe o menino foi a mãe, a situação que eu vi do menino e o que eu vi do exame 

físico do menino, eu liguei na hora para o delegado de Taboão da Serra, fiquei até 

amiga do delegado depois, porque veio o delegado, veio o investigador, veio todo 

mundo, porque eu chorava tanto no telefone, que o delegado se apavorou, eu tinha 

2 anos de formada, então aquilo para mim era uma novidade, ouvia falar  mas não 

ouvia falar que foi no médico, que nada disso, eu nasci no interior, no interior tem 

isto mas, o cara vai preso, você sabe que o cara vai preso, a minha mãe levava a 

gente no fim de semana na delagacia, a minha mãe fazia pão doce e ia visitar os 

presos, minha mãe é espirita e levava todos nós, nós éramos em 5 filhos e quando a 

gente chegava o cara que era o carcereiro, que chamava Sr. XX, falava assim para a 

minha mãe ―Da. XX, na última cela não, porque tem um estuprador‖ e então nós 

íamos até um pedaço do corredor e não íamos na última cela, então a gente sabia 

que tinha estuprador desde que eu me conheço por gente e via que o cara estava 

preso, então na minha cidade, que era uma coisinha assim, no interior de S. Paulo, 

que no mapa parece um pontinho, quase não existe, ia preso, o cara, se depois 

acontecia alguma coisa com ele, eu não sei, que criança não se liga nisso, mas a 

gente sabia que o estuprador estava preso. Quando eu vi esse menino, eu chorava 

tanto no telefone que o delegado de Taboão veio para o pronto socorro do hospital, 
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junto com um monte de investigadores e ele saiu na hora para ir buscar o pai do 

menino, então foi a primeira vez que eu vi uma ação e o delegado depois veio falar 

comigo no hospital e falou para mim assim ... ― ele está atrás das grades e ele está 

em um lugar que ele vai sentir na pele o que acontece quando alguém mexe com 

uma criança‖, eu me senti menos mal, sabe, porque eu achei que o cara estava 

sendo punido da forma adequada, só que aquele menino saiu dalí e foi para o IML, 

naquela época não ia para o Pérola Byington, ia para o IML aqui em S. Paulo, no 

Hosp. Das Clínicas e depois eu não tive mais o retorno dessa criança. Eu tive do pai, 

porque eu fiz questão de saber do pai e sei que o pai sofreu para caramba,  os 10 

dias que ele ficou na delegacia, então ele sabe muito bem a dor que ele causou no 

menino dele, se isso serviu de exemplo para ele, eu não sei, se depois ele ficou 

preso mesmo, mas eu sei que os 10 dias que ele ficou preso em Taboão da Serra, e 

eu achei a glória eu saber que todo dia ele era violentado 10 vezes de manhã, 10 

vezes à tarde e 100 vezes à noite, aquilo para mim era o máximo, então eu acho 

que eu nem poderia ser pediatra, porque sou agressiva eu sou vingativa, mas eu 

acho que estava de bom tamanho o que ele levou, acho que até foi pouco porque ali 

era adulto com adulto, eu queria que fose adulto com gigante, para ele saber 

proporção do que ele causou, então assim, nesses anos todos, que são 30 e tantos 

anos, algumas coisas me marcaram muito e  a que mais me marcou foi essa, que foi 

a 1ª  e essa desse menino que veio de Itapecerica da Serra, são duas coisas que 

me dão arrepio quando penso, porque eu até acho a mãe até deve dar uns tapas na 

bunda da criança de vez em quando, acho que a criança, de vez em quando, 

precisa, quando a criança está fugindo do limite e só falar e não adiantou eu acho 

que a bunda é o melhor lugar para ir parar a mão da mãe , mas é a mão, para a mãe 

sentir a mesma dor que está na bunda da criança, porque com quem bate de mão, 

não espanca, doeu ela pára, mas tem hora que a criança precisa levar uns tapas na 

bunda e tem que ser na bunda, a bunda não foi feita só para sentar e levar injeção, 

foi feita para dar tapa também, então isso de dar tapa em braço, cabeça, rosto, eu 

acho isso odioso, eu acho que a criança tem que levar uns tapas de vez em quando  

na bunda, é necessário e no momento, não adianta a criança fazer uma coisa agora 

e bater à noite, não, fez agora, vai bater agora, pá na bunda e acabou, então eu 

acho que essa violência de pólos, para mim, foi, acho que foi marcado de ferro, 

porque são 2 coisas que eu não esqueço, são 2 coisas que quando eu vejo alguma 
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coisa, são as coisas que eu lembro, já vi outras e não lembro de outras, essas 2 

ficaram bem marcadas, a 1ª que eu vi e aquele menino de  Itapecerica da Serra,   

que aquilo achei que  foi o fim da picada, acho que uma bomba jogada naquela casa 

onde morava aquele povo todo seria de bom tamanho, desabar o morro na casa 

deles seria ótimo. 

P – A sra. no início falou que nesta UBS não aparecem muitos casos.. 

E – É, pouco, pouco, eu tive há pouco tempo um pai que a criança ficava com a 

mãe, as crianças e ele achou que tinha alguma coisa e ele trouxe as crianças para 

mim e ele acabou pegando a guarda das crianças, então assim, não ficou 

caracterizado abuso sexual, mas o abuso psicológico, para mim, ficou, porque a 

menina não falava, mas depois que foi morar com o pai e essa 2ª mulher dele não 

pode ter filhos, a menina está um inferno, ela chega aqui e fala tanto que eu não 

consigo conversar com ninguém, então está ótima, o abuso sexual eu não consegui 

caracterizar, mas o abuso psicológico com certeza, porque a menina, que era a mais 

velha, não falava absolutamente nada, gritava como louca quando botava  na maca 

para ser examinada e agora ela vai para lá, para cá, deixa ser examinada, ela fala, 

então o motivo que deixava, o medo, acabou, porque agora não está mais com a 

mãe e nem na casa da mãe com aquele padrasto, o pai conseguiu a guarda, ele 

trouxe ela, que era dele e um menino, que não era dele, que ele também pegou a 

guarda, então para mim está ótimo e o pai, a sra. olha para ele, não dá um centavo.. 

Entrevista Encerrada pela entrevistada. 
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Entrevista P7  

 

Pesquisadora - Há quanto tempo a sra. é pediatra? 

Entrevistada - Desde 1987. 

P- E hebiatra? 

E- Tíitulo saiu há 2 anos, mas eu venho atendendo adolescentes há 7 anos. 

P- E no período que a sra atendeu criança e adolescente, a sra. teve contato com 

algum tipo de violência? 

E – Sim, tive contato através da percepção que estava acontecendo alguma coisa 

naquele ambiente e também  através de relato dos próprios pacientes. 

P- Fale um pouco dessa percepção.. 

E- Posso ilustrar com um caso...eu atendi um adolescente, começei a atender um 

adolescente mais ou menos, acho que um dos primeiros casos, logo no início, ela 

vinha para o ambulatório sempre com queixa de dores crônicas, ora uma cefaléia, 

ora uma dor nas pernas, ora dor abdominal e aquilo, a gente  entrou em um 

processo de investigação clínica  e eu não encontrava nada que justificasse o caso e 

a gente foi conversando e eu pedi ajuda na época de uma profissional de saúde 

mental, uma psicóloga e a gente ficou atendendo em conjunto, porque a sensação 

que eu tinha é que sempre ficava alguma coisa no ar e ela falava que tinha 

problemas em casa, até que 2 meses depois do atendimento ela abriu no 

atendimento que vinha sofrendo violência física, por parte do padrasto e que a irmã 

já tinha, na época, 2 filhos desse pai e que havia uma tentativa por parte dele de 

fazer o mesmo que ele fêz com a irmã, só que ela, muito forte e muito resiliente, ela 

chutava o balde e a gente perguntou o que ela tinha feito com isso, ela foi a uma 

delegacia, fêz um boletim de ocorrência e depois ela desdisse esse boletim de 

ocorrência aí ela entra nesse trabalho de fortalecimento e finalmente, depois de um 

tempo, nós fizemos uma notificação para o Conselho Tutelar, em conjunto, isso foi 

adiante, ela fêz novamente a queixa e ela manteve a queixa, foi feito exame de DNA 

e realmente, essa era a história.... 

P- ...isso foi  logo no começo? 

E- Foi no início, muito impactante, porque a gente tinha dificuldade de lidar, não 

tinha um fluxo ainda estabelecido, os profissionais, a gente tinha muitas angústias, 

muito receio, mas isso veio assim à tona numa das consultas e a gente não, 
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precisamos fazer alguma coisa e vamos, e fomos trabalhando juntos e lendo e aí ela 

manteve...foi bem duro, e a gente acompanhou por bastante tempo essa familia 

essa mãe e a família toda... 

P- ..esse acompanhamento, partiu de vocês ou tinha algum vínculo com o Conselho 

Tutelar... 

E- Não, isso começou na unidade básica de saúde, ela chegou na UBS com essas 

queixas físicas e no decorrer dos atendimentos, a gente não achava nada orgânico 

que justificasse aquilo, mas sempre assim com uma facis muito angustiada, como se 

tivesse alguma coisa, até que com ajuda de outros profissionais da equipe, a gente 

conseguiu descobrir realmete o que acontecia. 

P- Depois desse, outros casos... 

E- Vários casos, vários casos eu lembro de um caso também que a rede, era um 

cara que batia nos filhos, muito louco, porque o Conselho Tutelar tinha dificuldade 

de lidar com o caso, porque era uma pessoa conhecida deles, que batia com barra 

de ferro e machucava muito, ele já estava notificado, mas assim meio notificado, a 

violência física era muito presente e a gente conseguiu desenvolver um trabalho com 

essa pessoa e depois ele abandonou, mas a gente sabe que ele não violenta mais 

adolescente e tinha crianças em casa, um comportamento muito violento..e vários, 

toda a semana a gente tinha casos no ambulatório. 

P- A sra.  falou, desde o 1º. caso, que teve a questão da notificação  para o 

Conselho Tutelar, isso é uma prática comum, para vocês? 

EU- Não, é uma prática que a gente quer que seja comum, pelos profissionais, 

sobretudo da área da saúde, quando estão lidando com um caso inicial, seja 

crônico, seja agudo, mas a gente ainda tem muita dificuldade... 

P- Mas, no seu caso específico, isso ficou muito claro desde o início... 

E- ...mas, os outros profissionais... 

P - A sra. disse que na época não finha muito conhecimento, ... 

E- Foi agora, recente, de 7 anos para cá...mas eu lembro na minha residência de 

pediatria nós tivemos uma criança na enfermaria, Sindrome da Criança Espancada e 

o nosso preceptor era um pediatra muito bem informado, então desde aquela época 

a gente já...e tinha o Lauro Monteiro, no Rio de Janeiro, que começava a ver o casos 

no Souza Aguiar e a gente de alguma forma, na residência, mas não tinha 

notificação formal, um instrumento, mas eu lembro que eram casos discutidos na 
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clínica preceptor, que era psicanalista, que era e que tinha um cuidado muito grande 

nesse sentido, a vivência de alguns casos começou na enfermaria de pediatria, mas 

a coisa mais formal foi a partir de um curso que nós fomos fazer aqui, encaminhados 

pela secretaria de Embu, em São Paulo, em 2004 e aí a gente teve contato com 

toda essa rede e aí viemos conhecer o que era a Ficha de Notificação, que não era 

nem essa... 

P- E esse treinamento a Secretaria daqui... 

E- A Secretaria daqui encaminhou 2 técnicos, para fazer esse curso, foram 8, 10 

meses, em S. Paulo e a gente volta e vem com ...e se institui uma parceria, com a 

Universidade, 2 técnicos da Universidade vieram para cá e a gente começa a 

conversar e traçar algumas estratégias de sensibilização em um primeiro momento.. 

P- E o que a sra. pensa da questão da notificação, qual é a espectativa para essa 

criança e para a família após a notificação? 

E- O que eu espero é que se faça a notificação, a notificação ela é obrigatória,  mas 

eu espero que a gente consiga interromper esses ciclos de violência,  

DESLIGO O GRAVADOR, PARA PRESERVAR O CARÁTER SIGILOSO DA 

INFORMAÇÃO 

 

P- Retomando aquele caso inicial, um caso de violência, que a sra. suspeitou que 

havia alguma coisa e que não tinha marca física, aparência física, não tinha nada e 

a gente sabe que a grande maioria dos casos de  notificação, normalmente tem a 

ver com uma questão física, a minha pergunta... E a violência sem aparência física, 

o abuso sexual que não deixa marca física, a violência que não deixa marca...não 

falo em da notificação, falo do diagnóstico, da suspeita, porque a notificação passa 

pela suspeita ...o que a sra. acha que acontece com os pediatras que não se dão 

conta disso, a sra. se deu conta inicialmente..eu me fiz entender? 

E- Fêz... eu acho tem ..1º perceber que isso tem consequência  na saúde das 

pessoas, para a Saúde Pública pouco tem, é recente, 20 anos é recente, eu percebi, 

que eles fazem uma associação com a polícia, é coisa da polícia, a gente não quer 

se envolver, acho que tem a coisa de não querer se envolver e aí é um problema 

sério ético e legal.. 

E- pois é, todos os conselhos de ética médica, enfermagem, odonto, psicologia, 

todos, mais o ECA e a falta de conhecimento, a ignorância e a falta de capacitação, 
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porque às vezes eu percebo que tem a capacitação, mas não quer se envolver e aí 

é o dilema, porque quando não tem a capacitação a gente vai trabalhar a 

capacitação, agora, quando não quer se envolver... 

P- ...e aquela que não tem aparência física, eu quero me deter nisso..., a sra. 

Percebeu  naquele 1º caso seu, que foi fundamental você perceber, agora  pergunto  

quantos casos não passam pela rotina do atendimento ... 

E- Pois é..não tem que falar na graduação, na formação desses profissionais, eles 

não tem que estar formados para...? não sei, acho que passa pela graduação, eu 

acho que passa por formar, a questão ética, humanitária, dos direitos humanos, não 

fcar só na questão biológica, eu vejo isso, estava vendo uns alunos, outro dia, muito 

focados. 

P-...como diagnosticar  uma criança abusada sexualmente, olhando o lado 

biológico? 

E-..pois é, às vezes você não acha, você tem que sair.. 

P- ..e que alternativa tem esse profissional como é que ele vai sair.. 

E-..acho que tem que ter outros saberes, articular com outras áreas, precisa estudar, 

precisa ler, ir atrás, conversar, dividir as angústias, trabalhar...trocar, eu penso assim 

acho que precisa trocar, mas fica assim, fica fechado naquele....achando que aquilo 

lá é o todo, outra coisa, violência de gênero, outra coisa que não tem notificação, 

ainda tem uma comoção em relação à criança e adolescente , mas a mulher também 

fica sem os cuidados.. 

P- ...a gente vê que a violência intrafamiliar é um tema tabu.. 

E- ...é tabu, acho que falta divulgação, os meios de comunicação, acho que em 

todos os setores, acho que é uma questão da sociedade de participar, de chamar, 

de não se omitir . 

P- resumindo, a sra.  acha que desde a graduação ... 

E- ..eu acho que precisa ser abordado, provocado, precisa, eu acho que ajudaria.. 

P- ..foi o que aconteceu com você... 

E- ...é, eu lembro, do cuidado, eu lembro que a criança ficou na enfermaria meses, 

praticamente ficou o ano inteiro no hospital até que a coisa resolvesse juridicamente, 

uma enfermeira acabou adotando a criança, com marcas de cigarro, toda 

quebrada,...e teve todo um cuidado da equipe com essa criança, foi marcante, foi 

marcante. 
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Entrevista P8  

 

Pesquisadora- Há quanto a sra. é pediatra? 

Entrevistada - Sou formada em 84, há 26 anos. 

P- Onde a sra. Trabalhou e trabalha atualmente$? 

E – Trabalhei 1 ano na rede privada e depois no Embu, comecei em Março de 1988. 

P - Nos seus atendimentos a sra. atendeu algum caso de violência contra a criança? 

E- Muitos, muitos casos constante, sempre tem bastante, tanto negligência, como 

violência física, psicológica, a gente encontra .. 

P- ..e abuso sexual.. 

E- ..abuso sexual também, pegamos bastante, suspeita, né, alguns casos foram 

confirmados, mas a maior parte suspeita, suspeita de abuso sexual.. 

P- Essa suspeita era por que, não tinha marca física? 

E – Normalmente a mãe, ela chega com uma dúvida, ela acha que aconteceu 

alguma coisa, ela quer certificar e às vezes  a própria criança que relata que 

aconteceu alguma coisa em casa, próximo à residência, às vezes na escola 

também, é alguma coisa bastante frequente. 

P- E qual foi a sua conduta nesses casos de suspeita? 

E- Então, alguns casos, já tem bastante tempo, naquela época a gente encaminhava 

para perícia, se não me engano era para o Pérola  Byington que a gente 

encaminhava para passar  no perito, porque o médico pediatra não pode dizer nem 

que sim, nem que não, no caso suspeito  a gente acaba encaminhando para 

avaliação de um profissional mais capacitado e às vezes a gente pedia uma ajuda 

para um ginecologista, biologista, peguei bastante caso, até com menino, violência 

sexual com menino, peguei uns 3 casos na época que eu trabalhava no XX, de 

violência sexual contra os meninos, do sexo masculino. 

P- E a questão legal, como funcionava naquela época? 

E- Naquela época, a gente encaminhava para o Pérola e pedia para a mãe fazer um 

B.O., a gente orientava a família, a mãe, o responsável pela criança. 

P- Vocês tinham depois, acesso ao que estava acontecendo? 

E- Na época a gente não tinha o Conselho Tutelar, como tem agora, mas a gente 

sempre tinha, em geral os funcionários da unidade básica, moram nas redondezas, 

então sempre estão acompanhando o caso, traziam uma informação.. 
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P-...tudo muito informal... 

E- Ah sim, informal, não tinha nada fechado... 

P- E com o ECA.. 

E- ..melhorou bastante.  

P- O que a sra acha que acontece, os pediatras não conseguem ... 

E – às vezes eles não percebem mesmo, eles fazem um atendimento muito rápido, 

mais aquela queixa e eles não fazem uma ligação com a violência. 

P- eu queria me deter justamente nisso,.... 

E- ... porque a violência intrafamiliar é bem complicada é diferente de uma violência 

física, a violência física, em geral,  eles percebem, olhou, viram, mas no caso de 

uma violência intrafamiliar, ela é bem complicada, não é em uma consulta de 15 

minutos que dá para perceber, às vezes um auxiliar, a enfermeira percebem e levam 

para o médico essa suspeita, é bem complicado, a criança, às vezes  é uma criança 

que não fala, é bem fechada, então é uma criança que fala muito, então é difícil 

mesmo. 

P- A sra consegue vislumbrar algo que poderia... 

E- Eu acho que a única saída são as capacitações,  eu acho que a Unidade Básica, 

ela não pode, no caso aqui no Embu, não sei como são nos outros serviços, não 

pode estar centrada só médico, a gente tem  uma equipe de saúde, tem os agentes 

comunitários é uma coisa mais fácil, os agentes comunitários estão fazendo visitas 

domiciliares, os enfermeiros, é uma equipe, mesmo que o médico não perceba, os 

outros componentes da equipe vão estar percebendo e vão estar passando para o 

médico, eu acho  que é a saída, os médicos, eles vem  cada um de um serviço, a 

gente não forma os médicos, eles vem de várias faculdades e a maior parte, 

principalmente nos pronto-socorros, às vezes não são nem pediatras que estão 

atendendo as crianças, são clínicos, oftalmologistas, ortopedistas, então às vezes 

não tem ...e vou dizer uma coisa, o pediatra ainda é um médico que está mais 

atento, é um médico que examina, ele conversa, ele é mais sensível, mas mesmo 

assim é mais difícil, porque a gente não atende 10, às vezes atende 16, 24 , então 

se for uma das 1ªs consultas fica mais fácil, se for uma das últimas o profissional 

está mais cansado, então pode não ter aquela percepção, por isso a gente acredita 

muito na equipe, no trabalho de equipe, na psicóloga, então eu acho  que é isso, 

eles pegam um caso, eles suspeitam, eles conversam com a família, eles não 
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notificam de imediato, eles conversam, porque eles acham o seguinte, às vezes 

notificando, passando o caso para o Conselho Tutelar, a família vai se afastar, eles 

não vão ter aquela comunicação, a família vai acabar se afastando, então alguns 

casos eles conversam com os familiares, um responsável, uma avó, uma tia, alguém 

que está se responsabilizando por aquela criança e eles esperam uma atitude, uma 

solução e aí se eles veem que não teve jeito mesmo, acabam notificando, então eu 

sinto assim, cada caso é um caso, eu acho que os pediatras, de uma certa forma, 

não estou colocando todos, mas a maior parte deles  são profissionais  que gostam 

das crianças, por isso que estão fazendo pediatria, eles tem um  carinho grande pelo 

paciente deles, então acho que eles tentam de alguma forma, às vezes eles nem 

acreditam que aquilo está acontecendo, acham que a criança está aumentando 

alguma coisa então eles tem uma conversa, por isso que eu acho .....eu acredito 

muito na equipe, porque esses casos, eles acabam encaminhando para o psicólogo, 

psiquiatra, para fechar um diagnóstico, antes de  tomar uma atitude mais drástica de 

acionar o Conselho Tutelar, acionar a justiça. Eu acho que eles são profissionais  

sensíveis, acho que estão capacitados, a maior parte deles  faz uma suspeita, não 

vou dizer que fazem um diagnóstico logo de começo, mas eles suspeitam e 

suspeitando eles tentam resolver da melhor forma possível  e nem sempre a melhor 

forma é você estar notificando, acionando o Conselho Tutelar,  outra coisa, de 

repente a melhor forma é você tentar  trabalhar no núcleo familiar que a mãe, o pai 

tome uma atitude, uma coisa assim, eu acho que é isso. FIM 
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Entrevista P 9   

 

Pesquisadora- Há quanto tempo você é pediatra? 

Entrevistada- Pediatra desde 2005, tem 5 anos. 

P- Neste Nga há quanto tempo? 

E – 2 anos 

P- Você teve experiência em outras UBS? 

E – UBS não, só em pronto-socorro público, pronto-atendimento e consultório 

particular. 

P- E nesses lugares em que você trabalhou, teve experiência em violência contra 

criança? 

E – Sim, tanto agressões físicas, agressões emocionais e abuso sexual, houve 

casos, não peguei nenhum caso clássico, caso confirmado, mas soube de casos de 

violência geral contra crianças, tem vários relatórios aí na Vara da Infância com meu 

nome. 

P – Tem algum caso que você queira falar... 

E – Tem 2 casos daqui ...uma recém-nascida que estava completando um mês de 

vida e essa primeira consulta a mãe, é do abrigo, e na véspera da consulta a criança 

foi levada no PS com uma fratura de clavícula, quando chegou ao PS não 

suspeitaram de nada, quando chegou aqui eu suspeitei e denunciei maus tratos e foi 

confirmado, a mãe confessou que jogou a criança no chão porque não parava de 

chorar. A nenezinha foi tirada da mãe, do abrigo e está em um outro abrigo agora e 

um outro caso que eu comuniquei aqui, era um menino de 8, 9 anos que avó veio na 

consulta e contou que o pai batia de vez em quando, sabe por que, afinal de contas  

o menino aprontava muito e o menino respondeu... ―ah mas nem dói tanto tia, deixa 

meu pai ele bate mesmo estou até acostumado‖...era o jeito de educação que ele 

tinha e a avó me proibiu de fazer qualquer comunicado, que era absurdo, que o pai 

era estrangeiro e aí teve todo um contexto a mais, foi feito a carta e mandado prá 

frente o processo todo. 

P- Qual é o seu procedimento? 

E – Eu faço um comunicado, primeiro faço um relatório do meu atendimento, tendo 

suspeita ou tento a confirmação, vou falar com a assistente social já comunico à 

assistente social, ela vai fazendo a entrevista dela e as duas anexam os documentos 
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e a unidade encaminha para a Vara da Infância, não desculpa, para o Conselho 

Tutelar, no hospital é que vai direto para a Vara, aqui vai para o Conselho e eles dão 

seguimento. 

P – Aqui, nesta unidade, já tem trâmite ... 

E- Tem, o 1º. caso que tive, a assistente social dominava bem, quando foi o 2º. 

caso, esse menino de 9 anos, a assistente social que estava, não sabia mexer muito 

bem com isso eu tive que ir à admistração e pedi que fosse feito um protocolo, 

porque eu sabia fazer e ela não e aí a gente dá seguimento sempre da mesma 

forma e aí foi instituido um protocolo. A administração fêz um protocolo de trâmite 

para sempre ter protocolado isso, para qualquer caso, infância, 

ginecologista...alguém que tivesse suspeita, ter protocolo. 

P- É bom que você já levanta uma questão..o profissional  da medicina sabe como 

lidar e tem uma equipe multiprofissional e tem profissionais que não sabem .... 

E- A primeira assistente social sabia, a segunda não, tanto que eu tive uma 

discussão, falei isso... ―a minha parte eu sei fazer então você tem que saber a sua.‖ 

Então a gente fêz esse protocolo para não ter mais essa dúvida. 

P - E  como você lida com essa questão de violência contra a criança? 

E – Eu tenho uma revolta muito grande, porque eu não fui criada desse jeito, na 

minha família não teve nenhum tipo de...ainda que na época, ainda era o conceito 

de bater para educar, eu não fui criada assim, sei que meu pai foi, não passou isso 

para a gente...eu fico revoltada com isso, porque não é assim que se educa, eu acho 

que  tem castigos, tem restrições, outras formas muito  mais dinâmicas e  mais 

efetivas e aí eu fico angustiada quando vejo isso, eu quero arrumar aquilo eu quero 

consertar aquilo. 

P- Como você acha que pode consertar? 

E – Educação... 

P- Você.. 

E – Educando, orentando a família, toda a consulta...já tive casos aqui da mãe pegar 

a criança  pelo braço, levantar assim... ‗vem aqui‘ e carrega pelo braço, eu falo ―não, 

não é assim que a gente vai fazer‖, porque a maioria da população nossa é carente, 

ou emocional ou de educação ou os dois, financeiro, emocional, tudo e aí eles 

acabam tendo essa cultura de pega, bate, então se a gente passa a educar a como 

fazer para não precisar bater, mais do que leis eu acho que impor lei não é o que vai 
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fazer mudança, acabou de sair lei aí, não é pondo lei que vai mudar, é educando as 

pessoaas, fazendo campanha mostrando porque não bater e como educar e eu faço 

questão, nas minhas consultas, de ensinar a como se educa, como se limita o 

abuso... que as crianças, não é que elas são maldosas, mas são, por natureza, 

egoístas, elas querem para sí tudo, é um egoismo saudável, é uma manipulação 

saudável que eles fazem, não é uma coisa doentia, por natureza eles não são maus. 

Eles nascem e a gente vai moldando e aí a criança que vem, aquela criança 

manipuladora dos pais, por que ela manipula? Porque ela quer 100% de atenção do 

pai, da avó, da mãe, de todo mundo e para isso eles usam o que tem de artifício que 

é chamar a atenção, é fazer crise de birra, é gritar, é chorar, é bater, porque vê os 

outros batendo, então se a gente orienta que a restrição tem que ser feita, o não tem 

que ser falado e castigos tem que ser aplicados, cada idade dentro do seu castigo, 

na sua orientação, é muito maias válido. E eu faço questão de fazer isso, como é o 

castigo daquela idade, como é a limitação que você vai fazer com aquela criança, o 

que você tem que falar, o não na hora certa tem que ser falado. Não adianta falar da 

boca para fora e não ter o sentimento de que aquilo está errado. 

P – E você percebe que tem uma evolução... 

E – Percebo, tem um caso bem interessante aqui. A mãe veio pela primeira vez, 

estava com um filhinho de 2 para 3 aninhos, um menino capeta, não tem outro nome 

para usar, na realidade tem, eu chamava de bichinho do mato, que era um bichinho 

do mato acuado, que eu não conseguia nem examinar e batia na mãe e na avó, na 

consulta veio com as duas, a mãe disse que o pai chamava de meu reizinho, meu 

reizinho pode tudo, até que o reizinho mexeu no computador do pai e a  mãe e o pai  

batiam no moloque. Quando eu soube disso convoquei o pai, ele não veio na 2ª. 

consulta, eu remarquei a consulta e convoquei, ameaçando chamar o Conselho 

Tutelar, ele veio, pus ele para sentar e conversar comigo  com a criança e com a 

mãe, aí entendi a dinâmica, para o pai, o menino é um supra-sumo, só que quando 

mexia nas coisas dele, não queria, aí a gente conversou, eu orientei, hoje esse 

menino é um doce, está com 3 anos, tem a sua birra, toda a acriança faz suas birras 

e chama sua atenção, mas a dinâmica familiar ficou muito melhor, a mãe engravidou 

de outro e o outro está seguindo o caminho correto, a educação está certinha, então 

acho que é um caso bem sucedido das orientações que eu passei.  
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P – Você falou que em caso de suspeita, você encaminha, faz todo o trâmite ....o 

que você acha que vai acontecer com esse encaminhamento que você fêz? 

E – Como no caso dessa menininha que eu falei, eu sei que o Conselho Tutelar foi 

atrás, investigou, fez o comunicado  na Vara da Infância e essa criança foi retirada 

da mãe. 

P- Você soube como? 

E – Porque essa criança continua passando e o pessoal do abrigo me contou, o 

outro menino eu não tenho notícia, ele parou de vir em consultas, eu não sei se foi 

dado seguimento, eu fiz a minha parte, a comunicação, mas a criança nunca mais 

voltou ... 

P- O Conselho Tutelar não te falou... 

E – O Conselho Tutelar não me deu informações depois, isso aqui, na Santa Casa 

quando tinha os comunicados que eu fazia de maus tratos, tinha crianças que não 

eram retiradas dos pais, que não era motivo para isso, mas eles avisavam a gente 

que estavam fazendo visita domiciliar, o psicólogo passando, a assistente social 

passando para ver a dinâmica e se havia necessidade de intervir mais ou não. O 

Conselho sempre se mostrou pra gente, pelo menos o Conselho que eu trabalhava 

na Santa Casa, se mostrou sempre muito efetivo. Então eu comunico e eles tomam 

a iniciativa de ir atrás da família  e ir atrás da investigação. 

P - ...Você está bem orientada.. 

E.,.eu falo que a Santa Casa é uma escola que tem muito dessas suspeitas, acho 

que a gente pensa, eu estou com  três irmãozinhos, vindos do abrigo, que foi feito o 

comunicado na Santa Casa, eu fiquei sabendo que eles foram internados na Santa 

Casa, agora estão nesse abrigo enquanto fazem toda investigação, porque é maus 

tratos mesmo, as crianças tem marcas de queimadura de cigarro e internaram na 

Santa Casa e como eu estudei lá e fiz residência lá eu sei que lá se comunica, lá 

tem esse medo de deixar passar, porque a gente vê muito caso lá, por isso que eu 

sou orientada nesse ponto. 

P – Eu queria falar um pouco da violência sexual infantil, você falou maus tratos, 

negligência...você nunca atendeu, pelo que falou, mas já soube de casos, você 

conversa sobre isso com seus colegas? 

E – Converso, tanto que a gente sabe de casos, porque um atendeu, suspeitou, 

encaminhou, eu ..tive um caso nesse ano que um colega atendeu no Samaritano  e 



176 

 

 

pensou no caso, ele tá encaminhado, eu tive um caso, não foi um caso direto 

comigo, mas é uma criança que a mãe refere, estão separados, a criança quando 

vai para a casa do pai, ela volta estranha, é uma criança de 2 para 3 aninhos e que 

a mãe acha que o pai tá dando algum remédio, que ela vem muito estranha, com um 

comportamento estranho e que pode ter tido algum abuso, mas é uma suspeita da 

mãe e lá no Samaritano, a gente chamou a psicóloga, avaliação e fêz um relatório, é 

um caso que não fui eu diretamente, mas estava ligado no plantão naquele dia. 

Hospital particular é muito mais complicado a coisa, no hospital público a gente tem 

uma autonomia maior para chamar Conselho, Vara da Infância e tudo mais. 

P – Fale um pouquinho mais do hospital particular.. 

E – Hospital particular tem muito pudor, muito medo de se falar do assunto, então 

quando você vai falar com o colega..nem comunicou, ‗será que é mesmo? Ah, 

melhor não fazer, você quer mesmo mexer nisso?‘ ― Quero, quero mexer nisso, a 

mãe suspeitou, a mãe tá falando que a criança está voltando toda vez estranha da 

casa do pai‖...por que não suspeitar, por que não fazer um relatório?... ‗ah, mas aí 

tem que internar‘... ―a gente interna, porque a gente interna no público e não vai 

internar no particular...por suspeita‖... ‗ah, mas aqui não tem vaga, vai transferir para 

outro, que vai dar alta‘. Não,  a gente interna, se tem suspeita  e receio de coisas 

agravando... a gente interna porque tem suspeita que  vai ter risco para aquela 

criança, se não tem, você não vai internar mas você comunica, faz relatório, chama 

psicóloga, assistente social, faz avaliação e pode encaminhar relatório, ‗ah, mas 

você tem certeza disto?‘. Esse caso, particularmente, a mãe evadiu do pronto-

socorro. 

P- Esse pudor, que você diz, essa dificuldade na rede privada, você acha que é com 

qualquer tipo de violência ou é específico com abuso sexual? 

E – As duas, mas é quando é suspeita, quando é uma coisa explícita não tem como 

duvidar e não tem como escapar, mas quando você só está suspeitando... ‗ah é 

melhor não comunicar‘. 

P – Por que você acha que isso acontece? 

E – As pessoas tem medo.. 

P- De quê? 

P – De repreenssão da família, de sofrer alguma represália da família, ou até algum 

processo, porque hospital particular tem muito medo de processo, que essa mania 
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dos EUA  de processar médicos tá chegando no Brasil, sendo que às vezes nem 

tem fundamento e agora tem muita gente que está com medo... ‗ah, vai fazer 

relatório, vai me expor e aí não tem nada a ver  e o pai vai me processar‘. 

P- Você já fez diversas comunicações, alguma vez sofreu algum tipo de ... 

E- ...não nem ameaça, nem medo, nem nada. 

P- Parece que tem um discurso frequente... 

E- ..na realidade a gente não consegue ver isso. 

P- Você sabia que o abuso sexual contra criança é o maior caso de subnotificação 

no mundo? 

E – Não sabia, mas imaginava, porque maus tratos você vê fisicamente, é explícito, 

você não pode negligenciar isso, mas abuso sexual, será que foi? ―Ah não sei se foi, 

mas vou encaminhar para a ginecologia, ou corpo de delito, ah mas e se não foi 

hoje, não vai considerar flagrante, ah não sei fica aquele medo‖...eu imaginava. 

P –Apesar de não ter atendido, você sabe os dispositivos legais e sabe como 

funciona. A minha pergunta..O que você acha que um pediatra precisaria, no dia a 

dia, para que o auxiliasse a suspeitar mais de caso de violência contra a criança, 

principalmente abuso sexual. O que ele precisaria para poder levantar essa 

suspeita? 

E – Eu acho duas coisas. A nossa população tem tido uma modificação no hábito 

em relação ao pediatra, tem ido ao pediatra só na hora do pronto-socorro, só na 

hora da emergência, a rotina não tem sido feita, ainda no hospital público, mais ou 

menos, mas no particular os pais, tem vários, olha em 4 anos de Samaritano, eu 

posso falar que pelo menos 20%  dos meus atendimentos, eu sempre pergunto, o sr. 

tem pediatra que acompanha a criança? ‗Não saiu do convênio e eu não fui atrás, eu 

passo sempre com a dra. Fulana, que está sempre de 6ª. feira no pronto-socorro‘. 

―Então, você tem pediatra?‖. ‗Tenho, o Dr. XX‘. ―Ah no consultório dele na Mooca?‖ 

‗Não, não, aqui no pronto-socorro‘, então vira e mexe passa com o XX no pronto-

socorro, não é o médico que acompanha, então isso eu acho  primeira coisa, que os 

pais, mudou-se o conceito, porque tem que trabalhar, isso e aquilo, não tem horário 

para levar o filho, então leva só no pronto-socorro e na emergência e nessa hora, 

vocè que não tem vínculo nenhum, está no pronto-socorro, se não tem uma forte 

suspeita, uma coisa física alí, você fica ―será que foi?‖. Você não conhece aquela 

criança, se mudou o comportamento, a mãe às vezes nem percebe, a mãe e o pai, 
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estão trabalhando o dia inteiro, quando chegam em casa...e tem eu acho muito, 

mesmo de preconceito, mas muito de querer deixar em baixo do tapete, jogar um 

pouco de água fria e apagar o fogo, para poder não comunicar, porque é uma 

vergonha, ‗imagina que na minha família tem abuso sexual‘, tem muita vergonha na 

família também, para comentar com a gente, inclusive no pronto-socorro, se não for 

uma coisa explícita, foi visto ou foi que a criança está sangrando, a criança está 

machucada ou a criança falou verbalmente ... ‗mas imagina que na minha família 

vou contar que o pai abusou, que o irmão, que o primo, que vergonha para mim‘. 

Então a própria família esconde, então são as duas coisas  e aí para a gente mudar, 

tem que ter mais acompanhamento pediátrico, com pediatras que estão engajados e 

querendo fazer a pediaria bem feita, não adianta aquilo que a gente conhece, vai 

atende 2 minutos cada paciente e vai embora, pesa mede e tchau, vai embora, não 

adianta pediatra assim, tem que ser pediatra que seja engajado e querendo fazer 

pediatria bem feita, infelismente a minha profissão é essa, eu sou realista, com 

colegas bons e colegaas maus profissionais e aí a gente tem o pediatra que está 

acompanhando direitinho e viu que aquela criança está diferente, então o primeiro 

ponto que eu acho que tem que ser mudado que tem que ser  conversado muito, 

tanto em congressos, cursos e enfatizar que o pediatra precisa fazer um bom 

atendimento, para conhecer bem a criança, não só procurando pronto socorro e 

segundo, mostrar mais para o pediatra, aulas ou palestras, congressos, tudo, que 

enfatizassem que não tem problema comunicar , denunciar uma suspeita, você não 

vai ter problema, tem muita gente que tem medo, ou deixa quieto, o importante é 

fazer campanha quanto a isto, eu acho muito pouco, campanha para o médico, tem 

campanha para a população em geral, mas para o médico em si, não tem. 

P – As pesquisas apontam que a grande maioria dos médicos tem receio de 

represálias, de serem chamados, perder dia de trabalho para depor e agente vê que 

a realidade não bate muito com isso..você conhece os dispositivos legais da 

obrigatoriedade de fazer notificação em caso de violência, o que você acha dessa 

obrigatoriedade? Você já falou que acredita ser seu papel frente essa problemática, 

acha que não basta só a lei, tem toda a questão de educação, mas eu queria 

entender o que você acha dessa obrigatoriedade... 

E – Isso eu acho importante, as coisas infelizmente no começo, funcionam através 

de leis, depois que a coisa impregnou na cabeça das pessoas, se torna uma rotina, 
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então no fundo, se é uma lei de que é obrigatória, uma denúncia, mesmo só em 

suspeita, e não só confirmação eu acho muito importante, porque vai obrigar aquele 

profissional que não está muito à fim mas ele sabe...eu posso ser punido...então 

nesse ponto é válido, eu acho que as pessoas tem passado a usar isso não pela lei, 

eu vou fazer isso...por causa da lei, tem que fazer por causa da criança, por causa 

do adolescente, da pessoa que foi sofrida, que foi abusada, que foi espancada, não 

porque eu vou ser penalizado se não fizer, essa é a diferença do comprometimento 

do profissional, infelizmente. 

P – E você, frente a problemática do abuso sexual, qual é seu papel? 

E – Primeiro, assim, a gente suspeitar que isso ocorre, mais do que a gente imagina, 

primeira coisa, o médico tem que suspeitar, porque assim, tem que pensar, existe 

uma frase que diz...só encontra que procura quem...enfim, daqui a pouco eu lembro, 

uma frase que diz, ‗você só consegue encontrar o que você está procurando‘, se 

você não sabe o que está procurando, não adianta, você não vai enxergar, então se 

você sabe que existe e você pensa naquilo, você faz o diagnóstico, se você não 

sabe que existe você não diagnostica, então tem que pensar que isso existe no 

nosso meio mais do que a gente imagina - 1º. ponto, daí você pensar mais para 

poder fazer mais diagnóstico; 2º.ponto – ‗é pensei nisso, será que essa criança pode 

ter sido abusada?‘. Então eu tenho que comunicar e deixar mais meios para a gente, 

eu acho assim, eu estou em uma UBS, tem assistente social, tem psicóloga, tudo 

bem  e quando eu estou em meu consultório, qual o trâmite? Deixar meio que um 

caminho dado para a gente, médico, eu trabalho nos dois eu sei como funciona, e 

quem não sabe para onde mandar, o que fazer, vou denunciar para onde? Eu acho 

também interessante um programa que vise esses médicos, que ensine o caminho 

das pedras, para a gente saber o que fazer quando tiver esse caso, para suspeitar e 

ter o que fazer e onde agir e, bom acho que é isso. 

P– Você acha que o fato de ter entrado em contato com essa questão de violência 

contra a criança mudou alguma coisa em sua vida? 

E – Mudou muito a minha visão, porque eu sei de colegas que nunca tiveram essa 

experiência então, não dão importância, então eu faço questão de dar muita 

importância à isso, como eu falei naquele caso do menininho de 9 anos, a avó 

comentou como se fosse um comentário qualquer, ‗ah ele bebe água, ah ele é 

espancado‘, como se fosse uma rotina, para mim soou no ouvido muito ruim, para 
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isso que serviu a experiência que eu tenho, para soar ruim e eu tomar uma atitude e 

não passar como só mais uma informação, então no dia eu enfatizei para a avó... ―a 

sra. não pode me dar uma informação e não querer que eu tome uma atitude, toda 

ação tem uma reação, a sua ação  de me contar vai ter a reação de eu tomar uma 

atitude em relação à violência doméstica, com a criança‖. 

P- Você quer falar algo mais?  

E – Não, eu falei bastante...infelizmente eu estou sabendo, mas e os outros 

colegas? Eu acho, uma coisa que eu queria comentar, em muitos congressos, as 

palestras sobre violência familiar, doméstica de abuso  é vazio, os outros colegas 

não vão nessas palestras, isso me incomoda, porque não pensam...não pensam que 

pode ter no seu consultório aquela mocinha bonitinha que vai lá com a mãe e que 

nas últimas consultas ela não está comendo, por que será, será que é só ir mal na 

escola, ou será que foi uma violência sexual ou uma violência sexual de qualquer 

tipo? Eu acho que, infelizmente, as pessoas querem só fazer as patologias... ‗ah vou 

estudar mais asma, mais cardiopatia‘, não estuda ou ter aquele feeling de prestar 

atenção nas coisas básicas, o que mais tem é subnotificação de violência sexual 

quanto física. 

---------Fim da entrevista--------------- 
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Entrevista P 10  

 

Pesquisadora - Há quanto tempo você é pediatra? 

Entrevistada – Desde 1970. 

P – E você trabalhou sempre em ambulatório .. 

E – Emprego público, prefeitura, federal  ex INAMPS, hoje Ministério da Saúde. 

P – E sempre foi atendimento de ambulatório com criança... 

E - Atendimento de ambulatório e de pronto-socorro, no início de pronto-socorro. 

P – Na tua experiência de pronto-socorro, vamos começar com pronto-socorro, você 

alguma vez atendeu alguma criança que tinha sido vítima de algum tipo de 

violência? 

E – Na verdade sempre que tinha trauma, já passava para o pessoal que fazia 

traumatologia, eu atendia só parte clínica pediátrica, então tenho não experiência 

com isso. 

P - E no ambulatório, alguma vez você atendeu ... 

E - ...não no ambulatório, no próprio pronto-socorro uma vez uma mãe  pediu, achou 

que o padrasto estava molestando, aí queria que eu fosse olhar, eu pedi para a 

ginecologista fazer o exame da criança. 

E – E você sabe o que aconteceu? 

E – Segundo a ginecologista, estava tudo bem, achou que era briga dela com o 

cara... 

P – Fora isso, nenhum caso, nem que você suspeitasse? 

E – Não. 

P – Vamos supor, nesses 40 anos de experiência, nunca aconteceu com  você,  mas 

no caso de um pediatra que atendeu uma criança, ele suspeitar que essa criança 

está sendo vitima de algum tipo de violência ... 

E -...aí o que eu pensaria o que fazer... era chamar o pessoal,  em pronto-socorro 

principalmente, sempre tem o  pessoal de polícia ...não lembro mais o nome 

...detetive, é, seria para eles que eu encaminharia, como esse, a mãe tava 

suspeitando de abuso sexual, a ginecologista, para realmente confirmar se tinha 

alguma lesão ... 

P - ...e digamos que tivesse algo nessa criança... 

E - ...encaminharia para o detetive. 
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P – E no ambulatório de unidade básica, que você acha que tem que fazer? 

 E - ..pois é...aí é que está o nó da história... 

P – Você já ouviu falar de notificação, de caso de violència contra acriança? 

E – Já, depois agora no final da carreira... 

P – Você sabe como funciona? 

E – Não..eu teria que correr para o chefe e perguntar o que fazer. 

P – No seu desenvolvimento profissional, você discute com seus colegas  casos de 

violência contra a criança, conversam sobre isso? 

 E – Já ouvi falar, mas isso é uma coisa mais recente, antes a gente não estava 

muito ligado para isso. 

P – E ultimamente, o que você escuta, o que vocês conversam... 

 E – Acho que é mais de mídia do que propriamente com colega.  

P – Você conhece os dispositivos legais, que orientam a prática profissional  nesses 

casos? 

E – Infelizmente não...é como eu te falei eu correria para o chefe, para orientar... 

P – Existe uma obrigatoriedade legal que todo profissional de saúde, um ítem do 

ECA, que em casos de suspeita de criança que sofre qualquer tipo de violência, ou 

confirmação, há uma obrigatoriedade legal de fazer  a notificação.  

E – Lá no posto tem isso, tem esse papel? 

P – Deveria ter.... 

 E – É recente... 

P – O que você acha disso... 

E – Acho interessante, porque hoje se fala muito disso,  se tinha, era uma coisa 

muito escondida, a própria família...talvez os lugares que eu atendia, se bem  que a 

gente sabe que até na classe média tem essas coisas, eu sempre atendi,  não tinha 

tanta essa história de violência......então, hoje em dia sabemos que estão matando 

até os médicos, no meu tempo a gente ia tranquilo, que não tinha.. 

P - ...matando médico, do que você está falando? 

E - Violência, dependendo do bairro que você trabalha, a violência está mais 

exacerbada. 

P – Digamos...com essa informação...qual você acha que pode ser o seu papel  

frente ao abuso sexual de uma criança? 
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E - Primeira coisa, pediria para a gineco confirmar se está havendo problema...esse 

papel da notificação encaminha para... 

E – faz sinal para desligar gravador. 

E – No ambulatório para desconfiar, precisa mãe reclamar ou puericultura, crianças 

que fazem a puericultura, que não é muito frequente. 

P – Crianças em puericultura, como podem dar a dica? 

E – Comportamento, se você está acostumada com a criança..... 

P - Digamos que uma criança que está sofrendo uma violência sexual, porém sem 

ser física, como é que você pode desconfiar..você está falando do acompanhamento 

dessa criança, que tem uma mudança de comportamento... 

E – É, comportamento, mas isso seria puericultura... 

(Pede para parar novamente...) 

E – Em pronto- socorro só se for abuso físico, para você poder ver mesmo. 

P– O que você acha que precisa para ajudar nisso tudo, que  ajude a desconfiar 

desses casos? 

E – O que está precisando....acho que ficar mais ligada e procurar esses papéis, 

essas notificações, ficar mais ligada no assunto. 

P – Há algo que você gostaria de dizer.. 

E – Não, como eu te falei, a população que eu estou atendendo, ou não tem abusos, 

ou então a própria família procura, como é uma classe média, procura esconder, 

pode ser que leve em psicólogo, mas no pediatra mesmo..... 

---------------Fim entrevista--------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

ANEXO 5 – DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

            Dia 29/06/2009 – Entrevista marcada com Pe1 na UBS Jardim Santa Emília. 

Chego à cidade de Embu das Artes. Não entro pela via principal, pois não vou 

ao centro. A UBS fica próxima a estrada de Itapecirica. É uma entrada discreta com 

apenas uma pequena placa – Jdim Santo Eduardo. Sigo as instruções e chego à 

UBS Jardim Santo Eduardo, onde ensinam-me como chegar à UBS Jardim Santa 

Emília. Trata-se de um bairro muito simples, com ruas estreitas e algumas sem 

asfalto, como vários bairros carentes de S. Paulo. 

A entrada da UBS é super estranha – tem que descer uma rampa, na rua. 

Fica em um nível abaixo da calçada. 

A UBS é térrea, com um grande salão-recepção, onde os usuários aguardam 

sua vez. Procuro a sala da Pe1, apresento-me e aguardo na recepção. Há um 

aparelho televisor,  que mal dá para ver a imagem (pergunto-me para que televisão, 

se não funciona direito). 

A entrevista transcorreu bem. Pe 1, no início, enfatizou que não tinha 

experiência em ambulatório, pois sua especialidade era UTI neo-natal. 

-.-.-.-  

Dia 02/09/2009 - Entrevista agendada com Pe 2 na UBS Jardim Santa Emília. 

Dessa vez foi mais fácil chegar, pois já conhecia o percurso. 

Tenho a mesma sensação de estranhamento na UBS. Hoje percebo que é o 

barulho... É  muito barulho; as pessoas falam alto, até porque o salão é grande, com 

o pé direito muio alto, o que acaba por apliar o som. 

Localizo a Pe 2 que adianta estar ―em cima da hora‖, que não poderá 

estender muito a entrevista e que devo aguardar o término de suas consultas. 

Apesar da pressa, Pe 2 participou da entrevista com calma, o que considerei 

muito bom, pois estava preocupada em não atrapalha-la. Até sugeri um outro dia, o 

que foi prontamente negado por ela, considerando que eu vinha de S. Paulo. 
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A volta para casa foi difícil – o trânsito estava absurdo. Penso que devo me 

organizar para não ficar dependente desse trânsito. 

-.-.-.-. 

28/10/2009 – Entrevista marcada com 4 pediatras na mesma UBS. 

Saio bem cedo de São Paulo, para evitar congestionamento, pois dessa vez 

seguirei pela Rodovia Régis Bittencourt. Irei na UBS Centro, que chegarei através da 

entrada principal da cidade. 

É a primeira vez que vou ao centro do Embu durante a semana. É diferente, 

sem o movimento de turistas. Como cheguei cedo, aproveitei para dar uma olhada 

no centro. Tem uma praça com uns senhores sentados no banco conversando, 

lendo jornal. Notei a ausência de mulheres na praça e também não vi animais, tão 

comum em São Paulo. 

Na UBS Centro, procuro uma pediatra, da UNIFESP, que me encaminhará 

aos entrevistados. Apresento-me à todos/as e o/as aguardo no corredor, onde ficam 

os consultórios. 

Pe 3 aborda-me e pergunta se quero aproveitar uma janela das consultas. 

Quando apresentei o TCLE, Pe 3 disse que conhecia bem o tipo de pesquisa que eu 

estava fazendo. Notei que Pe 3 queria falar sobre algo que eu não perguntara – 

principalmente questões a respeito de comportamento social das famílias. 

Enquanto aguardava algum pediatra livre, fui abordada por uma dizendo que 

não poderia ser entrevistada, pois estava muito atrasada. 

Em seguida Pe 4 chamou-me. Foi o primeiro pediatra do sexo masculino da 

pesquisa. Ele estava, visivelmente, desconfortável com o tema e a entrevista não foi 

longa. Tentei aprofundar a entrevista, porém sem sucesso. 

Pe 5 avisa-me que só poderá fazer a entrevista após o almoço. Aproveitei 

esse intervalo para conhecer a UBS. 

Essa UBS tem uma aparência melhor que a anterior. Não sei se é porque fica 

no centro da cidade, mas tive uma impressão melhor. O prédio é amplo, os 
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pacientes não ficam aglomerados. Como tinha tempo, ouvi as entrevistas, para o 

caso de precisar retomá-las. 

Entrevisto Pe 5 e percebo que ela quer falar... Aproveitar o tema, sugerir 

intervenções. 

Sinto-me cansada, porém foi interessante... Três entrevistas, tão diferentes... 

Chegar à São Paulo, foi um sufoco!!!! 

-.-.-.-.- 

 

Dia 05/02/1010 –  Entrevista agendada na UBS São Marcos. 

Dessa vez vou pelo outro lado da rodovia.... Perco-me, acho que estão 

fazendo obras do rodoanel e acabo encontrando ..... O congestionamento na cidade.  

Chego um pouco atrasada na UBS, desculpo-me com Pe 6, que muito 

agradável diz entender, pois ― ―[...] essa unidade fica no inferno‖. Pede que eu 

aguarde terminar as consultas. 

Durante a espera, observo a unidade. É muito pequena, para a quantidade de 

pessoas que atende, pois estava lotada e era período da tarde,  quando 

normalmente o movimento é menor. 

Não tenho uma boa impressão, pois comparando com as outras 2 unidades 

visitadas essa era bem ruim. O prédio estava mal cuidado, com aparência de sujo. 

Os assentos para os usuários estavam manchados de sujeira e ainda por cima, ví 

uma barata (argh!!!) andando muito à vontade nos amontoados de papéis e caixas 

encostados nas paredes. 

Presencio uma usuária discutindo com uma médica, no corredor. Ela queria 

passar em consulta, sem ter agendado. Penso no sofrimento e nas dificuldades 

enfrentados pelos usuários do SUS.... Falta médico, consultas agendadas a perder 

de vista, falta remédio... Lembro também, dos desafios enfrentados pelos bons 

profissionais numa rotina pesada, num local de trabalho inadequado. 
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Pe 6 inicia a entrevista. Mulher intensa, entusiasmada, é uma sanitarista!!! 

Fala com paixão, discorre sobre seus sentimentos sem censura. Nem percebi o 

tempo passar. Acabou a entrevista quase no horário de fechar a unidade. Acho que 

eu ficaria conversando com ela por horas, tamanho entusiamo pela profissão. 

São Paulo.... Vai demorar. Cheguei tarde da noite. 

-.-.-.-.-.- 

17/02/2010 – Entrevista agendada para às 8:00h na UBS São Marcos. 

Como a entrevista era cedinho, resolvi pernoitar na casa de parentes, próximo 

do Embu, para não perder a hora. 

Cheguei às 7:30h e às 8:00h fui informada que a pediatra que eu entrevistaria avisou 

que não iria trabalhar naquele dia...  E eu teria mais 2 entrevistas na cidade às 

14:00h. 

Resolvi passear na cidade, afinal tempo não era problema, tinha 6 horas 

livres. 

Andei bastante, o suficiente para perceber como a cidade é pobre, muito 

semelhante a alguns bairros de S. Paulo, quando o assunto é a desigualdade social 

marcante.  

Entrevisto Pe 7 na Secretaria da Saúde do Município. Ela é hebiatra (médico 

de adolescentes). Mulher articulada, envolvida nas políticas públicas e empenhada 

na qualidade técnica do serviço. 

Em seguida entrevisto Pe 8, no mesmo local.  

Volta para São Paulo...Já acostumei com o trânsito. 

-.-.-.-.- 

17/09/2010 – Entrevista com Pe 9 no Nga 39 Santa Cruz – S. Paulo. 

Achei que esse campo não sairia... Demorou a aprovação – teve que passar 

pela comissão de ética da unidade. 
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A unidade não tem aparência de serviço público. Móveis novos, prédio 

reformado, funcionários uniformizados e muito bem treinados. As Organizações 

Sociais de Saúde (OSS) entraram para valer no SUS. 

Pe 9 é contratada pela SPDM, conhece bem o trabalho relativo à violência e 

pareceu-me exigente em relação aos colegas e técnicos. Fiquei bem à vontade 

nessa entrevista e surpresa com o preparo da pediatra. 

Em seguida entrevistei Pe 10, funcionária federal. Nessa unidade convivem 

funcionários contratados pelo convênio da OSS e funcionários públicos. 

Pe 10 pareceu bastante desconfortável durante a entrevista, pediu diversas 

vezes para desligar o gravador. Ao final da entrevista comprometi-me a envia-la as 

normas técnicas de maus tratos contra as crianças. 

Encerrada a etapa do trabalho de campo.... Não foi tão difícil. 

Além da experiência em termos de aprendizado que o contato com esses 

profissionais me proporcionou, esse trabalho serviu para considerar o preparo 

desses pediatras no tocante à atenção exigida pela criança que sofre maus tratos, 

superando minhas expectativas, baseadas apenas na literatura que consultei, e 

fazendo pensar ser essa realidade, um passo a mais para a conquista dos direitos 

que essas crianças também têm. 

-.-.-.-.-.- 

 


