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Resumo 

 

Este resumo é a síntese de um projeto de pesquisa em andamento que tem por objetivo 

analisar a forma pela qual os profissionais da atenção básica e serviços de média 

complexidade no Município de Santa Maria/RS, identificam, intervêm e encaminham crianças 

e adolescentes vítimas de violência, a fim de qualificar as práticas neste âmbito. A pesquisa 

tem enfoque quanti-qualitativo, sendo que a coleta de dados acontece primeiramente com a 

identificação dos profissionais que atuam no município de Santa Maria, e após aplicação de 

um questionário com perguntas abertas e fechadas. Esta pesquisa é fruto do aprofundamento 

de um estudo que já foi concluído, o  referido estudo obteve importantes resultados sobre o 

trabalho dos profissionais da atenção básica em saúde no âmbito da Estratégia em Saúde do 

município de Santa Maria, no que diz respeito a identificação, atendimento e encaminhamento 

de crianças e adolescentes vítimas de violência.. Com os resultados deste novo estudo 

acredita-se ser possível melhor planejar o atendimento, considerando não apenas o cuidado na 

Atenção Primária, mas também nos diferentes níveis do sistema e serviços de proteção. Até o 

presente momento os resultados obtidos consistem na revisão bibliográfica, preparação dos 

bolsistas e mapeamento dos trabalhadores que irão integrar a amostra. 

 

Introdução 

 

A violência adquiriu um caráter endêmico e se converteu em um grave problema de Saúde 

Pública e para enfrentar esta problemática é preciso construir estratégias de intervenção 

intersetoriais, interinstitucionais e interdisciplinares (MINAYO, 1994).  

           Mediante os dados obtidos por um primeiro estudo, verificou-se que  o atendimento ou 

identificação de casos de violência contra crianças ou adolescentes nas ESF de Santa Maria,  
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tem prevalência quando o profissional possui no mínimo um ano ou mais de serviço 47,4%, 

entre os que relataram ter feito algum curso 95%, e naqueles que conheciam alguma 

legislação 95%. Verifica-se que tempo de serviço (permanência das equipes),  a qualificação e 

entendimento sobre a temática no âmbito da saúde pública, é crucial na qualidade no serviço 

de atendimento.  

Compreendeu-se que seria importante dar continuidade a este estudo para evidenciar 

quais os elementos/características que contribuem para um atendimento e desfecho 

satisfatório no encaminhamento de situações que envolvam crianças e adolescentes vítimas. 

Também é importante identificar se existe ou não articulação de ações e serviços educativos, 

preventivos e assistenciais em todos os níveis de complexidade do sistema de atendimento e 

proteção às crianças e adolescentes. 

          Entende-se então que investir na qualificação dos profissionais e no fortalecimento das 

Redes de Proteção é um dos passos para enfrentar a violência contra crianças e adolescentes, 

pois os profissionais de saúde são agentes multiplicadores, e quando capacitados, podem 

contribuir não apenas para o cuidado às vítimas, mas também na prevenção dessas 

ocorrências e na promoção da qualidade de vida às vítimas, famílias e comunidade. Como 

base para esta pesquisa temos alguns dados norteadores que foram levantados através do 

Programa de Residência Multiprofissional em Sistema Público de Saúde, acerca do 

atendimento dos ;trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família às crianças e adolescentes 

vítimas de violência que foi realizado no município de Santa Maria, que indicam que 87,1% 

não conhecem instrumentos ou protocolos para atendimento de casos de violência; 56% 

desses profissionais afirmam não que não se sentem capacitados para atender crianças e 

adolescentes vítimas de violência; somente 23,3% já realizaram notificação de violência e 

apenas 28,4% diz já ter encaminhado crianças ou adolescentes vítimas de violência para a 

Rede de Proteção. 

 

Metodologia 

 

 A pesquisa tem enfoque quanti-qualitativo, buscando trabalhar com as experiências 

sociais dos atores no cotidiano. Ressalta-se que serão buscadas informações quantificáveis, 

que serão articuladas com os aspectos subjetivos.   Em um primeiro momento é utilizada uma 

metodologia quantitativa, ou seja, com base no procedimento estatístico está sendo feito um 

levantamento quantitativo referente à identificação dos profissionais da saúde que atuam no 

município de Santa Maria/RS. Após o levantamento os profissionais da área serão convidados 
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a participar do estudo respondendo a um formulário com perguntas abertas e fechadas. As 

variáveis a serem coletadas nesta etapa da pesquisa são: função que o informante ocupa no 

âmbito da saúde no município, sexo, idade, ano de formação, tempo de atuação profissional, 

tempo de serviço em saúde pública, região onde trabalha unidade de saúde na qual atua, grau 

de conhecimento sobre a rede de proteção à infância e adolescência, entre outras atinentes ao 

processo de trabalho e atendimento às vítimas, conforme o questionário. 

 

Resultados (ou Resultados e Discussão) 

 

 Até o presente momento foi realizado um primeiro contato com as instituições de 

atenção básica em saúde, que não as ESF, bem como o Hospital Universitário da UFSM que 

se constitui hospital sentinela no atendimento a crianças e adolescentes vítimas. Por meio dos 

resultados pretende-se contribuir para melhor planejar e executar o atendimento, considerando 

não apenas o cuidado na Atenção Primária, mas também nos diferentes níveis do sistema e 

serviços de proteção. Na medida em que se identifica e compreende essa problemática social 

sob o ponto de vista dos profissionais do atendimento público de saúde, que se constituem 

porta de entrada de vítimas, e o modo pelo qual vem se constituindo a política de atendimento 

no âmbito dos direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Santa 

Maria/RS, será possível melhor qualificar os profissionais e a rede de atendimento.  

 

Conclusão 

 

Por meio dessa pesquisa é visível a importância do setor da saúde na notificação e no 

atendimento dos casos de violência contra crianças e adolescentes, além de oferecer 

assistência para casos já confirmados. Com isso entende-se a relevância de identificar de que 

forma os profissionais intervêm no atendimento a essas vítimas, já que de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde, a violência é um dos principais problemas de nível mundial. 
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