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Objetivo do projeto

Criar e avaliar um modelo pedagógico para

qualificação dos profissionais da Atenção

Básica no enfrentamento do fenômeno da

violência contra a criança
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Justificativa

 Fenômeno que mundialmente vem apresentando 
índices assustadores;

 ocorre majoritariamente no ambiente familiar;

 no contexto da violência, a infância estabelece relações 
precoces com o mundo;

 conseqüências imediatas: atraso no desenvolvimento, 
dificuldades de aprendizado, dificuldade na construção 
de vínculos seguros;

 no Brasil existem políticas importantes, mas nem 
sempre com capilaridade para chegar até à AB para se 
constituir num espaço privilegiado de compreender os 
determinantes sociais e ao mesmo tempo intervir;

 os trabalhadores da AB problematizam a violência, mas 
não veem luz no final do túnel;

 Já existem marcos teóricos que conseguem recortar 
este fenômeno do ponto de vista da saúde coletiva, ou 
seja de um fenômeno que ocorre no território e depende 
das formas de reprodução social dos grupos, portanto 
pode superar  a questão dual vítima-perpetrador.
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Para entender a violência e o seu 

enfrentamento

 Entendendo a violência: 

 A OMS define violência como “o uso da força física ou do poder, real ou em 
ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, 
morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” . No 
Brasil, o Ministério da Saúde assume como violência o evento representado 
por “ações realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam 
danos físicos, emocionais e espirituais a si próprios e aos outros” . 

 Infância como categoria geracional

A infância vai se prolongar interferindo na vida da pessoa adulta. Aquilo que ela
viveu passa de uma etapa a outra da vida, não se interrompe.

(Sarmento, 2005)
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 Gênero como explicação para o violência infantil

A diferenciação de gênero implica diferentes formas de violência. Assim, 

aos meninos são impostos padrões sociais de gênero vinculados à força 

e à expressão do poder pela dominação, as meninas portam condições 

de subalternidade

(Fonseca et al, 2012)

Para entender a violência e o seu 

enfrentamento
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Metodologia

estudo descritivo,  exploratório e interventivo;

abordagem quantitativa e qualitativa e pesquisa-

ação;

desenvolvido em três sub projetos, com 

metodologias e objetivos específicos;
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Análise dos dados

 Estatística;

 Mineração de dados;

 MapInfo (geoprocessamento);

 webQDA;

 ALCESTE;
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Avaliação das 

necessidades em saúde  
e vulnerabilidades das 
famílias e das crianças 

em situação de 
violência intra-familiar

Criação e avaliação 
de modelo 

pedagógico
e-learning de 
qualificação 

profissional para 
estudantes de 
graduação e 
profissionais

Os diagnósticos e 
intervenções da 
enfermagem em 

saúde coletiva para 
o fenômeno da 
violência intra-

familiar

•Curitiba

•Capão Redondo

Sub-projeto A

Sub-projeto B

Sub-projeto C
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Cenário Curitiba

 1.751.907 habitantes (2010) sendo 

aproximadamente 220.000 crianças 

menores de 10 anos de idade;

 Rede de Proteção à criança e 

adolescente em situação de risco para 

violência desde 2004;

 DS Boa Vista (248.698 hab) e DS Bairro 

Novo (145.433 hab).



+
Cenário São Paulo 

Distrito Capão Redondo 

 268.481 habitantes (2013);

 Alta densidade populacional 

(19.549 hab/km2);

 Mortalidade infantil: 12/1000nv;

 19.806 menores de cinco anos;

 Notifica a violência através da 

ficha SINAN, sem uma 

organização em rede específica 

para o enfrentamento.
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 Banco de dados de notificação da violência contra a criança 

da Rede de Proteção à Infância e Adolescência de Curitiba 

(2004-2012);

 Dados epidemiológicos e de políticas municipais de saúde do 

Município de Curitiba (PR) e do Distrito do Capão Redondo 

(SP);

 Mapeamento das instituições de atendimento à criança no 

Distrito do Capão Redondo;

 Catalogação de Material Audiovisual sobre enfrentamento da 

violência contra a criança;

 Entrevistas com profissionais da Atenção Básica.

Avaliação das necessidades em 

saúde  e vulnerabilidades...

Sub-projeto A



+ Alguns resultados (Curitiba)

 37.221 notificações de

violência suspeita ou

confirmada contra crianças

e adolescentes entre 2004 e

2012;

 17.402 (46,7%) referem-se

a menores de dez anos de

idade e 6.011(16,1%)

referem-se a menores de

três anos de idade;

Sub-projeto A
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Alguns resultados (Curitiba)

 Para os menores de três

anos de idade, a

negligência relacionada à

proteção correspondeu a

52,7% e 40,7% referiram-

se à saúde;

 a mulher tem sido a mais

apontada como

responsável para os casos

de negligência;

Sub-projeto A
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Alguns resultados (Curitiba)

 1352 notificações do

período referem-se à

violência sexual contra

menores de 10 anos de

idade. Destas, 187 foram

contra menores de três

anos;

 As meninas são as

principais vítimas da

violência sexual e pai,

padrasto e tio são os

agressores mais

notificados;

Sub-projeto A
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Gráfico 1 - Distribuição das notificações de violência doméstica contra

crianças menores de 10 anos, por natureza, no período de 2004 a

2012. Curitiba, Paraná, Brasil, 2013.
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Fonte: Banco de dados da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para

Violência de Curitiba. Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, PR, Brasil, 2013

Sub-projeto A
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Resultados parciais - Entrevistas

 Profissionais de Curitiba, onde existe a Rede de Proteção:

 Apontam a Rede como uma estratégia importante no enfrentamento;

 Referem o trabalho em equipe e a articulação com outras instituições do território

como fundamentais nas ações de enfrentamento;

 Ressaltam a importância do diálogo e vínculo na abordagem dos usuários;

 A enfermeira é citada como responsável pela notificação e monitoramento.

Profissionais de São Paulo, onde não existe a Rede de Proteção:

 Apontam as dificuldades para o reconhecimento e enfrentamento da violência

infantil, dentre elas, sentimento de impotência;

 A articulação com outros equipamentos depende da iniciativa da unidade de

saúde ou do próprio profissional;

 Referem que o NASF é um importante aliado no enfrentamento mas que a

demanda é grande para a disponibilidade das equipes;

Ambos os cenários reconhecem que a violência é de difícil enfrentamento e 

a atuação do profissional fica limitada em espaços onde há narcotráfico.

Sub-projeto A
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Os diagnósticos e intervenções 

da enfermagem...

 Estudos de caso em webquestionário disponibilizado 

para enfermeiros que atuam na Atenção Básica do 

distrito Capão Redondo;

 Análise dos termos contidos na literatura científica a 

respeito da violência doméstica infantil que podem 

representar a prática da enfermagem no 

enfrentamento da violência.

Sub-projeto B
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Criação e avaliação de modelo 

pedagógico e-learning...

 Objetivo principal: desenvolver competências e 

instrumentalizar os profissionais para o enfrentamento da 

violência contra a criança;

 Finalidade: oferecer subsídios ao profissional para atuar 

assertivamente no território, nas ações de prevenção e 

enfrentamento;

 Destinado a profissionais de formação superior que 

atuam na Atenção Básica e estudantes do último ano de 

graduação nos cursos da Saúde;

Sub-projeto C
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Processo de construção

 Proposta de conteúdos a partir de saberes instrumentais;

 Workshop com especialistas para discussão dos saberes;

 Análise e definição de objetivos educacionais, saberes 

instrumentais e conteúdos relacionados;

 Workshop para validação de conteúdos (ementário) e 

estratégias do e-learning;

 Construção dos conteúdos (textos de apoio) e vídeo-aulas;

 Implantação na plataforma Moodle;

 Avaliação por especialistas e alunos de graduação;
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Articulação e 

papel dos 
equipamentos 

que compõem a 
Rede 

Rede de 
Proteção

Consulta de 
Enfermagem

Técnicas para 
atendimento da 
criança e família

Trajetória histórica 
sobre o 

enfrentamento da 
violência em 

diferentes 
sociedades 
(mundial)

Epidemiologia Crítica 
ou Social (análise 
considerando os 

processo de 
produção e 

reprodução social)

Método de 
análise 

epidemiológica 
de dados

Historicidade dos 
dispositivos de 
proteção infantil 
(considerando o 

contexto 
histórico dos 

fatos)

Notificação da 
violência, banco 
de dados e fluxo 

de 
monitoramento

Competência

Ético-política
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Conteúdos

Saúde Coletiva

Fundamentos, 
necessidades e 
Vulnerabilidades

Epidemiologia da 
Violência

Violência, conceitos 
e caracterização

Aspectos históricos, 
legais e políticos de 
proteção da infância

Serviços de saúde 
no enfrentamento 

da violência

Trabalho em rede e 
intersetorialidade

Aspectos do 
crescimento e

desenvolvimento
infantil no contexto

da violência

Ferramentas da
assistência para o
enfrentamento da

violência
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Estratégias pedagógicas

 Leitura, reflexão e síntese;

 Vídeo-aulas;

 Debates, seminários e painéis;

 Atividades a partir das funcionalidades do Moodle: 

diário, chat, fórum de discussão, webconference, mural, 

wiki ou glossário, questionários, entre outras;

 Serial game desenvolvido como estratégia de apoio ao 

curso.
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Estratégias avaliativas

 Elaboração de sínteses, fichamentos e resenhas;

 Elaboração e apresentação de seminários;

 Participação nas atividades coletivas;

 Cumprimento dos prazos;

 Participação na proposta do Serial Game.
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Considerações Finais:
Abertura de novos temas e projetos na área de desenvolvimento 

da primeira infância

 Continuidade na criação de módulo de sistematização da assistência de enfermagem relativo ao 

enfrentamento da violência infantil dentro do projeto e-learnig;

 Criação de site para alojar os cursos e-learning (módulo core sobre desenvolvimento de competências 

ético-políticas, módulo sobre sistematização da assistência de enfermagem, epidemiologia da violência 

infantil na perspectiva crítica, entre outros) e outras maneiras de educação permanente e atualização de 

pesquisadores, profissionais e estudantes para o enfrentamento da violência infantil;

 Criação de rede de disseminação e discussão de experiência exitosas no enfrentamento da violência 

infantil como parte da rede de enfrentamento de todas as formas de violência doméstica, intrafamiliar ou 

das relações de intimidade (em andamento incluindo instituições brasileiras e portuguesas);

 Revisão sistemática das evidências em termos de enfrentamento da violência infantil e doméstica (a 

revisão integrativa mostrou pouca disseminação das experiências, principalmente as que tem lastros 

teórico-metodológicos que possibilitem concluir as evidências;

 Continuidade na construção de aparatos teóricos de interpretação da violência infantil do ponto de vista 

do coletivo, amparado na sociologia, antropologia, psicologia e na ciência da enfermagem.

 Repensar na articulação da EBBS (Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis) no 

desenvolvimento de competências específicas do enfrentamento da Violência Infantil no âmbito da AB e 

do território.
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Facilidades e dificuldades

 Contar com pesquisadores de 
diferentes níveis;

 Contar com assessores 
competentes e disponíveis;

 Apoio da Secretaria Municipal de 
saúde de Curitiba 
disponibilizando a base de dados 
da Rede de Proteção;

 Contar com pós-doutoranda para 
articulação e desenvolvimento

 Apoio financeiro da 
Fapesp/FMCSV

 Atraso na coleta de dados por 
meio do webquestionário - falta 
de infra estrutura para resolver 
problemas ocasionados pela 
mudança do servidor da USP;

 Mudança na política de 
atualização do Alceste – atraso 
para rodar os dados;

 Falta de recursos para 
participação em reuniões 
cientificas;

 Falta de recursos para partes 
onerosas da pesquisa: 
transcrição de entrevistas e 
preparo do corpus.
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Conhecer as metodologias e 

instrumentos de avaliação 
de necessidades e 

vulnerabilidades de grupos 
especiais utilizadas, para o 
enfrentamento das violência 

intrafamiliar em crianças 
menores de três anos

Criar e avaliar um 
modelo pedagógico

e-learning de 
qualificação 

profissional para 
estudantes de 
graduação e 

profissionais da AB 

Produzir um catálogo 
contendo diagnósticos 

e intervenções da 
enfermagem em saúde 

coletiva para o 
fenômeno da violência 

intrafamiliar

Alcance dos 

Objetivos 

propostos

Sub-projeto A

Sub-projeto B

Sub-projeto C
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