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RESUMO 

REMEDI, Caroline. VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A 
Gestão e Fluxo de dados no HU-UEL. 2022. 76 p. Trabalho de Conclusão de Curso 
de Graduação em Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA), 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

 
O presente trabalho é resultado da aproximação com as demandas sociais atendidas 
no campo de estágio em Serviço Social no HU-UEL, mais especificamente no contato 
com a unidade pediátrica que suscitou inquietações a respeito do atendimento de 
casos de violência contra crianças e adolescentes. A pesquisa teve por objetivo 
compreender o fluxo de informações das violências identificadas durante o 
atendimento a crianças e adolescentes atendidos no Hospital Universitário de 
Londrina- HU-UEL. Essa pesquisa utilizou-se de três frentes metodológicas revisão 
de literatura, pesquisa documental e pesquisa de campo, realizando assim uma 
análise qualiquantitativa para interpretação dos dados encontrados nas Fichas SINAN 
(instrumento de notificação de violências), banco de dados online SINAN e relatórios 
sociais contidos nas notificações, além de quatro entrevistas semiestruturadas com 
profissionais alocados nos setores de Serviço Social, Centro de Controle de Infecções 
Hospitalares (CCIH) e Núcleo de Epidemiologia do HU-UEL, que participam do fluxo 
de informações a partir da Ficha SINAN. Os dados coletados demonstraram 
subnotificação das violências contra crianças e adolescentes atendidos no HU-UEL, 
entre os anos de 2020 e 2021, bem como, a necessidade de ampliação e qualificação 
da equipe multiprofissional do Hospital para a gestão de fluxos informacionais sobre 
violências contra crianças e adolescentes na política de saúde terciária do HU-UEL, e 
necessidade de uma padronização de atendimento multiprofissional interrelacionado. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Violência contra crianças e adolescentes; Gestão; Fluxo de Dados; 
SINAN; Saúde. 
 



 
 

ABSTRACT 

REMEDI, Caroline. VIOLENCIES AGAINST CHILDREN AND ADOLESCENTS: The 
Management and Flow of Data in HU-UEL. 2022. 76 p. Final thesis for bachelor’s 
degree in Social Work - Center of Applied Social Studies (CESA), Londrina State 
University, Londrina, 2022. 

This present study is the result of the approach with the social demands met in the field 
of internship in Social Work in HU-UEL, more specifically in the contact with the 
pediatric unit of care that raised concerns about the care of cases of violence against 
children and adolescents. The research aimed to understand the flow of information in 
the matter of violence identified during the care of children and adolescents assisted 
at the University Hospital of Londrina - HU-UEL. This research used three 
methodological fronts for data collection: literature review, documentary research and 
field research, thus accomplishing a qualitative and quantitative analysis for the 
interpretation of the data found. The data collected showed underreporting of violence 
against children and adolescents treated at HU-UEL, between the years 2020 and 
2021, as well as the need for expansion and qualification of the multiprofessional team 
of the Hospital, the management of information flows about violence against children 
and adolescents in the tertiary health policy of HU-UEL, and the need for a 
standardization of interrelated multiprofessional intervention. 

 
 
 
 
 
Keywords: Violence against children and adolescents; Management; Data Flow; 
SINAN; Healthcare Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR) diversas 

situações podem qualificar abuso e violação dos direitos de crianças e adolescentes, 

são elas: violência patrimonial, adoção ilegal, aliciamento sexual infantil on-line, 

bullying, cyberbullying, discriminação, exposição de nudez sem consentimento, 

negligência e abandono, pornografia infantil, tortura, trabalho infantil, tráfico de 

crianças e adolescentes, violência física, violência institucional, violência psicológica 

e violência sexual (MPPR, 2021). 

Nesse sentido, para este trabalho, convém explicitar os tipos de 

violações, dentre os citados, foram mais comuns em atendimentos às demandas 

pediátricas dentro do Hospital Universitário (HU-UEL), entre os anos de 2020-2021: 

Violência física: caracterizada como todo ato violento com uso da força 
física de forma intencional, não acidental, praticada por pais, 
responsáveis, familiares ou pessoas próximas da criança ou 
adolescente, que pode ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou 
destruir a pessoa, deixando ou não marcas evidentes no corpo, e 
podendo provocar inclusive a morte[...] Pode ser praticada por meio 
de tapas, beliscões, chutes e arremessos de objetos, o que causa 
lesões, traumas, queimaduras e mutilações (BRASIL, 2010, p. 30). 
 
Violência Sexual: situações de abuso ou de exploração sexual de 
crianças e adolescentes. Implica a utilização de crianças e 
adolescentes para fins sexuais, mediada ou não por força ou 
vantagem financeira. Submissão de criança ou o adolescente, com ou 
sem consentimento, a atos ou jogos sexuais com a finalidade de 
estimular-se ou satisfazer-se, impondo-se pela força, pela ameaça ou 
pela sedução, com palavras ou com a oferta financeira, favores ou 
presentes, independente do valor e natureza - podendo até ser um 
prato de comida (MPPR, 2021). 
 

Há ainda casos que caracterizam negligência, intencional ou não-

intencionalmente, por parte dos responsáveis legais e/ou instituição. A Secretaria de 

Estado de Saúde (DF), define a categoria negligência como: 

[...]deixar vacinas em atraso, não levar ao médico, não fazer os 
tratamentos necessários[...] crianças pequenas sozinhas em casa ou 
constantemente fora de casa[...] em abandono; acidentes domésticos 
previsíveis: quedas 
da cama, berço, janelas, escadas, banheiras; asfixias por objetos 
pequenos, brinquedos, travesseiros, fios de telefone, saco plástico[...] 
intoxicações [...] queimaduras no forno quente, tomada, ferro de 
passar, velas, fósforos, panelas, líquidos quentes, álcool e exposição 
excessiva ao sol; atropelamentos e afogamentos em piscinas, lagos, 
praias, banheiras, baldes e vasos sanitários) (BRASIL, 2009, p. 11). 
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Para esses e demais casos de constatação ou suspeita de violações 

contra crianças e adolescentes, o papel do serviço de saúde terciário será, 

primeiramente, o acolhimento multiprofissional qualificado da(s) vítima(s) e familiares 

envolvidos. Posteriormente ao acolhimento, o profissional deverá formalizar a 

comunicação da violência (ou suspeita), por meio da Ficha SINAN (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação), para controle epidemiológico institucional e 

do município de origem da criança/adolescente. A Ficha SINAN1 também poderá ser 

utilizada como ferramenta para o terceiro passo de acolhimento da vítima: 

acionamento da Rede de Proteção. A Política de Saúde não é a responsável primária 

pela proteção da criança, mas cabe a essa, a comunicação aos serviços competentes, 

responsáveis pelo acompanhamento após sua alta hospitalar. 

Tendo isso em vista, em 2010, o Ministério da Saúde lança uma 

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

Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências”.  Nesta, orienta 

profissionais e gestores de saúde a como proceder com o acolhimento, 

encaminhamento, e acionamento de serviços e outras políticas sociais que garantam 

atenção e direitos da criança ou adolescente violados: 

A organização da atenção integral à saúde da criança e do 
adolescente em linha de cuidado coloca-se como uma estratégia para 
a orientação de gestores e profissionais de saúde dos três níveis da 
atenção, visando à garantia da continuidade do atendimento e à 
articulação das várias ações desenvolvidas pela rede de cuidado em 
saúde com a de proteção social no território. 

A atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias 
em situações de violência em linha de cuidado fortalece a 
responsabilização dos serviços, o envolvimento do profissional numa 
cadeia de produção do cuidado em saúde e de proteção social no 
território (BRASIL, 2010, p. 50). 

Em suma, o papel desempenhado pela Política de Saúde em nível 

terciário nas relações de saúde-doença das vítimas, envolverá o compromisso em 

atender de forma humanizada e competente as mais diversas consequências das 

violências (física- biológica e psicológica- subjetiva). Para além disso, também será 

papel da Saúde se comprometer com as mediações entre Rede de Serviços e 

 
1 A Ficha SINAN no Município de Londrina/PR é composta pelos mesmos primeiros 69 campos da 
Ficha utilizada nacionalmente, contendo identificação da vítima, ocorrência e agressor, porém com 
acréscimo dos campos 70 a 72, onde, caso possível, é realizada coleta de indicadores sobre o estado 
psicológico e social da vítima, família e agressor para avaliação de uma “escala de risco” da situação. 
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Políticas de forma a garantir a segurança e bem-estar da criança e adolescente, após 

estes deixarem o Hospital. 

A partir de uma trajetória de três anos estudando violência contra 

mulheres, gênero, relações sociais de sexo e diversidade sexual, e como as políticas 

sociais são fomentadas para garantia de direitos a tais segmentos sociais, também, 

levando em consideração a inserção em campo de estágio na área materno-infantil 

no Hospital Universitário de Londrina, houve interesse em prosseguir com estudos à 

respeito da violência e como a política social de saúde lida com as situações que 

chegam ao Pronto Socorro Pediátrico (PSP) no HU-UEL. 

Em decorrência também de uma primeira aproximação com os 

profissionais e protocolos de atendimento e encaminhamento das vítimas atendidas 

no serviço, chegou-se às Fichas SINAN (Sistema de Informação de Agravos e 

Notificação), instrumento utilizado para o acionamento de rede e controle de 

epidemias e agravos.  

Sendo assim, a presente pesquisa possui como objetivo geral 

compreender o fluxo de informações das violências identificadas durante o 

atendimento a crianças e adolescentes no Hospital Universitário de Londrina (HU-

UEL) e como objetivos específicos identificar o fluxo de informações em situações  de 

violência contra criança e adolescente atendidos no HU; indicar como se dá o 

tratamento/registro dos dados das fichas SINAN pela equipe multiprofissional e 

descrever os limites e possibilidades do fluxo em vigência. 

Para sua concretização, utilizaram-se como procedimentos 

metodológicos três grandes frentes: revisão de literatura, pesquisa documental e 

pesquisa de campo. 

Para a primeira frente, buscou-se referenciais teóricos, para 

discussão dos processos de gestão de políticas públicas e sociais, bem como, 

planejamento, avaliação, monitoramento e controle social, a fim de subsidiar a análise 

qualitativa dos fluxos das fichas SINAN em casos de violência contra crianças e 

adolescentes atendidos no HU-UEL. 

Na frente de pesquisa documental, foram utilizados documentos 

oficiais do Ministério da Saúde, Planos de Ação do Serviço Social do HU, eventuais 

Protocolos Operacionais Padrão (POP) disponíveis pela rede “Intranet” da Instituição 

e as fichas SINAN relacionadas a violências contra crianças e adolescentes 
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preenchidas no Hospital Universitário de Londrina, entre os anos de 2020 e 2021, 

subsidiando a compreensão da estrutura e hierarquias que garantem o funcionamento 

do fluxo e manejo das informações pertinentes ao objeto de pesquisa. 

Para construção da pesquisa de campo fizeram parte dos 

procedimentos metodológicos a observação e entrevistas semiestruturadas com 

equipe multiprofissional que atende direta ou indiretamente os casos de violência 

contra crianças e adolescentes, por meio da Ficha SINAN, no HU-UEL, composta por 

Serviço Social, Enfermagem, Medicina, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) e Epidemiologia. Para a presente pesquisa, em específico, foram selecionados 

para entrevista, dois profissionais de Serviço Social que possuem contato direto com 

os usuários da política de saúde e dois profissionais da Enfermagem, que possuem 

contato indireto, em cargos de gestão e administração dos fluxos das Fichas SINAN. 

Considerando a necessidade de participação de seres humanos para 

realização desta pesquisa científica, elenca-se para todos os fins e eventos, que este 

projeto foi protocolado, avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Londrina pelo Parecer nº 5.184.348, bem como aceito pela 

Diretoria Superintendente do Hospital Universitário de Londrina, via Parecer nº 588, 

Processo nº 9244.2021.87, constantes nos Anexos A e B. 

Dentro desse contexto, percebe-se que algumas das Fichas SINAN 

em casos de violência contra crianças e adolescentes que passam pelo Serviço 

Social, não estariam completando o ciclo necessário para chegar no setor de 

epidemiologia do HU e que, consequentemente, não chegariam às estatísticas 

municipais, impactando diretamente os dados que embasam fomento de políticas 

públicas e sociais para combate de violência, negligência e exploração de crianças e 

adolescentes. 

A seguir, a pesquisa se estrutura em três capítulos principais. O 

primeiro, “O Fenômeno da violência”, irá discutir o fenômeno em si a partir de 

diferentes autores e entendimentos, bem como sua configuração enquanto uma 

expressão da Questão Social. O segundo capítulo, “A Política de Saúde no Brasil e o 

registro de violências contra crianças e adolescentes”, apresenta regulamentações 

legais e possibilidades de proteção do segmento social mencionado. De mesmo modo 

realiza uma apresentação e contextualização do papel da Política de Saúde na 

Atenção Terciária às demandas de violências contra crianças e adolescentes. No 

terceiro capítulo, “A Gestão de informações de violências contra criança e 
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adolescentes atendidos no Hospital Universitário (HU-UEL)”, por fim, são 

apresentados os dados coletados durante a pesquisa e suas respectivas análises. 
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2 O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA 

 O fenômeno da violência é amplamente discutido na sociedade 

contemporânea. Fomenta debates e opiniões, tanto em âmbito acadêmico, quanto na 

opinião popular. 

 Um fato que se faz concordar em meio às mais diversas opiniões é o 

de que não há uma única configuração de violência. Em um estudo2 publicado em 

2010 por Rosa et al. na Revista Scientific Eletronic Library Online (Scielo), foram 

entrevistados acadêmicos da área da Saúde e pesquisado sobre seus entendimentos 

a respeitos da categoria violência. Ao questionarem “o que é violência?” na opinião 

dos entrevistados, estes, majoritariamente, separam em três conceitos “atos de 

violência física, psicológica ou que infrinjam a liberdade de alguém” (ROSA, 2010, 

p.3). Deste modo, é possível perceber que mesmo em âmbito de opiniões pessoais e 

subjetivas, já se capta mais de uma categorização para manifestação do fenômeno 

violência no imaginário coletivo. 

 Em outras palavras, a violência é plural e se expressa em diversas 

formas, se correlacionando com território, cultura, tempo histórico, gênero, raça/enia, 

classe social, bem como com condições concretas e subjetivas às quais os sujeitos 

se envolvem. Além disso, também é característica essencial das violências, a 

presença de conflitos de autoridade, em que se é imposta uma força ou superioridade 

de poder em detrimento de outrem. 

 Nesse sentido, Minayo (2010) ressalta sobre o fenômeno das 

violências, estas podem ser: 

[...] aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas segundo normas 
sociais mantidas por usos e costumes ou por aparatos legais da 
sociedade[...] a violência designa, pois – de acordo com épocas, locais 
e circunstâncias – realidades muito diferentes. Há violências toleradas 
e há violências condenadas. (MINAYO, 2010, p. 13) 
 

Entende-se que a violência cometida e acometida pelos sujeitos 

transpassa esferas de suas subjetividades ao mesmo tempo em que são atreladas à 

Totalidade, ou seja, ao que é da essência de seu Cotidiano. Envolve, assim, a macro 

e microestrutura das relações sociais, bem como juízos de valor e moral. 

Ratifica Minayo que  

 
2ROSA, R. et al. Violence: concept and experience among health sciences undergraduate 
students. Interface - Comunic., Saude, Educ., v.14, n.32, p.81-90, jan./mar. 2010.  
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[...] parte das dificuldades para conceituar a violência vem do fato de 
ela ser um fenômeno da ordem do vivido[...] são provocadas por uma 
forte carga emocional de quem a comete, de quem a sofre e de quem 
a presencia[...] Os eventos violentos sempre passaram e passam pelo 
julgamento moral da sociedade. (MINAYO, 2010, p.14) 

 

As manifestações de violência sempre estiveram presentes em todas 

as formas de sociedade, ora mais expressivas, ora menos, sendo assim há diversas 

manifestações e intensidades de violência, não podendo restringi-la a uma única 

definição categórica. Sabe-se que a violência envolve relações de poder físico e 

simbólico, nas quais os sujeitos envolvidos, optam pela imposição física, manipulativa 

e/ou psicológica da força em detrimento da troca discursiva, para impor sua vontade. 

Em síntese, “[...] só existe violência quando há incapacidade de argumentação e 

convencimento”. (MINAYO, 2010, p.18) 

Ao encontro ao exposto, Minayo (2010) cita alguns estudiosos da 

temática como Chesnais (1981) em “Histoire de la Violence en Occident de 1800 à 

nos Jours”. Na obra o autor ressalta que pertence ao senso comum três categorias de 

violência mais expressivas: física, econômica e moral/simbólica. 

Evidencia Chesnais (1981) que a primeira trata sobre “[...] diretamente 

a integridade corporal e que pode ser traduzida nos homicídios, agressões, violações, 

torturas, roubos a mão armada;”. A segunda se trata de “[...] desrespeitos e 

apropriação, contra vontade dos donos ou de forma agressiva, de algo de sua 

propriedade e de seus bens;”. Por fim, a terceira categoria diz respeito à “[...] 

dominação cultural, ofendendo a dignidade e desrespeitando os direitos do outro.” 

(MINAYO, 2010, p.14-15). 

As violências devem ser analisadas em sua totalidade e considerando 

a realidade cotidiana apresentada pelos sujeitos envolvidos, uma vez que a violência 

é inata ao homem; seja ele pertencente às sociedades mais primitivas à mais 

desenvolvida, o fenômeno violência, está presente em toda a história da evolução 

humana. Concorda-se com Domenach e Minayo ao dizer que  

“[...] é inútil buscar uma resposta categórica na filosofia ou na moral, 
ao problema que a violência levanta. Por seu aspecto ontológico, ela 
não pode ser dissociada da condição humana.” (DOMENACH, 1981, 
p.38) [...]e a violência não pode ser analisada nem tratada fora da 
sociedade que a produz em sua especificidade interna e em sua 
particularidade histórica. (MINAYO, 2010, p.16) 

  

 A autora ainda enfatiza que “Nunca existiu uma sociedade sem 
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violência, mas sempre existiram sociedades mais violentas que outras, cada uma 

com sua história.” (MINAYO, 2010, p.15) 

 Entretanto, mesmo que a violência se apresente como um aspecto 

ontológico do ser social, o presente trabalho, assim como a produção de Minayo 

(2010), busca apreender criticamente tal categoria. Sendo esta, produto das 

contradições e sínteses traçadas no cotidiano.  

 Diante do exposto, Domenach (1981) irá ressaltar que ao passo que 

a violência é entendida como negativa, isso representa um salto positivo de 

desenvolvimento humano. De acordo com o autor “[...] o caráter negativo de violência 

significa um status superior da consciência social a respeito dos direitos dos indivíduos 

e de coletividades. Tal compreensão acompanha o progresso do espírito 

democrático.” (MINAYO, 2010, p.17) 

 Assim, com o desenvolvimento da sociedade e do atual modo de 

produção, há a necessidade de implementação de aparatos sofisticados que deem 

respostas às violências interpessoais cometidas. Respostas que serão forjadas por 

um aparato reconhecido coletivamente, nesta sociabilidade, por meios jurídicos, legais 

e institucionais de manutenção da “ordem” e do Estado democrático. 

 As instituições de controle social e das violências, se tornam 

mediadoras aos impulsos humanos agressivos que não foram contidos. Serão 

responsáveis por acolher as demandas dos sujeitos vulneráveis acometidos da 

situação de violência, causado por um segundo sujeito (agressor), mediarão o conflito 

e darão respostas institucionais legais às ocorrências. 

 Quanto mais complexos os sistemas institucionais de processamento 

das violências e quanto maior a compreensão dos agentes sobre as configurações 

dos fenômenos coletivos, melhores poderão se tornar as respostas, uma vez que, na 

sociedade contemporânea, quanto menos institucionalizada for a mediação, maior 

será a lacuna aberta para ocorrência das agressões. 

 Neste sentido, destaca Minayo (2010) 

A violência encontra espaço muito mais propício para se exprimir 
quando a realidade social não está estruturada por tipos de conflitos 
passíveis de serem tratados pelos atores. Por isso, considero que a 
violência é o contrário do conflito institucionalizado. Ela traduz a 
existência de problemas sociais que não se transformam em tema de 
debate e busca de solução pela sociedade. (MINAYO, 2010, p. 21). 

 

Em conclusão, por mais diversas que sejam as compreensões acerca 
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do fenômeno violência de que ainda não se tenha posto uma definição unilateral 

pragmática “ao que” é este fenômeno, é possível afirmar que no atual estágio da 

socialização humana, é preciso que haja o fomento a mecanismos de acolhimento e 

proteção das vítimas de violência, bem como monitoramento e controle, em matéria 

de segurança pública, para com as violências, sejam elas de âmbito público ou 

privado. Desta forma, poder-se-á abrir novas possibilidades democráticas de 

liberdade dos indivíduos, contribuindo também com a reparação às parcelas sociais 

discriminadas, oprimidas e violentadas ao longo da história. 

2.1 A VIOLÊNCIA ENQUANTO EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL 

Para o presente estudo, faz-se necessário a contextualização da 

violência não apenas em suas protoformas históricas, mas também em suas 

configurações no interior do estágio atual do capitalismo e expressões cotidianas. Ou 

seja, enquanto uma expressão da Questão Social, mais especificamente inserida no 

contexto das estruturas e políticas brasileiras. 

A Questão Social é uma categoria que expressa um dos produtos 

advindos das sínteses das relações sociais capitalistas. Dentre elas o pauperismo, 

desigualdades advindas da expropriação e acumulação de capital, e diversas formas 

de violência social ou individual.  

O pauperismo, diferentemente da pobreza que existe ao longo da 

história humana, é o produto do Capitalismo moderno que possui bases contraditórias 

a si mesmo. Tal fenômeno social se expressa de diferentes formas, porém a partir de 

uma mesma métrica: a pobreza e miséria dada entre a classe trabalhadora 

pauperizada, ao mesmo tempo em que há superprodução de bens e insumos e 

acumulação destes. 

Assim traz Netto: 

Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão 
direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas[...] 
a “questão social” [...] não é uma sequela adjetiva ou transitória do 
regime do capital: sua existência e suas manifestações são 
indissociáveis da dinâmica específica do capital (NETTO, 2001 , p.43; 
45) 

 

Nesse sentido, a Questão Social expressa historicamente a 

percepção da classe trabalhadora enquanto categoria expropriada de sua produção e 
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questionamento da sua condição precária de inserção e existência nas mediações 

dentro do Capitalismo. Tal movimento gerou uma ascensão de consciência de classe, 

consequentemente, efervescência de movimentos sociais explicitando o conflito de 

interesses entre burguesia e trabalhador. 

A partir de tais tomadas de consciência popular e coletiva, juntamente 

com as reivindicações da classe trabalhadora, o Estado e a burguesia se viram 

forçados a dar novas “respostas” e tratamentos às reivindicações, para além da força 

física e coerção. Deste modo, o Estado passa a intervir com o intuito de acalmar essas 

mobilizações e revoltas sociais, por meio de mediações entre interesses de classe, 

ora atendendo às demandas dos trabalhadores, ora ao Capital, como forma de 

manutenção e reprodução do modo de produção atual. 

Em síntese, a Questão Social não se configura como um “problema” 

da sociedade, mas sim, expressa um aspecto político de tomada de consciência de 

classe dos trabalhadores e de explicitação dos conflitos de interesses entre burguesia 

e proletariado.  

Assim confirma Netto em suas “Cinco Notas a Propósito da ‘Questão 

Social’” quando traz o caráter político desta, na tentativa da classe trabalhadora em 

garantir dignidade a si próprios: 

A designação desse pauperismo pela expressão “questão social” relaciona-
se diretamente aos seus desdobramentos sócio-políticos. Mantivessem-se 
os pauperizados na condição cordata de vítimas do destino[...] a história 
subsequente haveria sido outra[...] os pauperizados não se conformaram 
com a sua situação: da primeira década até a metade do século XIX, seu 
protesto tomou as mais diversas formas[...] configurando uma ameaça real 
às instituições sociais existentes. Foi a partir da perspectiva efetiva de uma 
eversão da ordem burguesa que o pauperismo designou-se como “questão 
social”.(NETTO, 2001, p.43) 

 
 Analisar a violência à luz do materialismo histórico-dialético3 

pressupõe uma interpretação do todo social e das complexidades que envolvem a 

violência contra crianças e adolescentes enquanto uma expressão da Questão Social 

acirrada na contemporaneidade. É necessária a apreensão das condições materiais 

e subjetivas familiares para proteção desta criança, bem como o acesso e 

investimentos em serviços e políticas que desempenhem tal função e efetivem os 

 
3 Arcabouço teórico-metodológico proposto pelo pensador Karl Marx para análise da totalidade da vida 
social que envolve o trabalho, na mediação homem-natureza no capitalismo. A partir de suas críticas 
ao atual modo de produção, traça uma análise das complexidades sociais nas quais os trabalhadores 
se inserem, em busca da tomada de ação coletiva para superação de suas condições de opressão e 
desigualdade social. 
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direitos dos jovens.  

 Em outras palavras, sendo a violência uma expressão da Questão 

Social 

[...] podemos afirmar que a situação de desproteção do Estado 
desencadeia, por exemplo, nas famílias, o sentimento de incapacidade 
de fornecer auxílio e proteção aos seus filhos, promovendo um cenário 
de insatisfação, revolta e deteriorização dos vínculos familiares[...] 
Desse modo, situações de violência contra crianças e adolescentes 
encontram-se diretamente relacionadas à questão social, e para 
enfrentá-las são necessárias políticas sociais que visem o 
fortalecimento da família, por meio da superação das situações de 
vulnerabilidade, suprindo as necessidades dos sujeitos e protegendo 
os direitos das crianças e adolescentes. (MENDONÇA, 2013, p. 5) 
 

O desinteresse do Estado neoliberal no fomento a políticas sociais 

que amenizam os impactos da Questão Social e da exploração capitalista na vida da 

classe trabalhadora, deixa a sociedade mais suscetível a manifestações de violência, 

uma vez que se encontram em situação de desproteção social. 

Em outras palavras, sob o ponto de vista da totalidade social em que 

os sujeitos se inserem, há de se considerar não apenas a característica individual do 

agressor para com a vítima da violência, mas também as diversas materializações de 

violências estruturais do atual modo de produção capitalista, quando o Estado se 

ausenta na garantia de proteção qualificada às vítimas, bem como na promoção de 

ações que reduzam a própria estrutura de desigualdade e violência que é reproduzida 

pelo agressor. Portanto, 

[...] resgatando Marx e Engels, que “o desenvolvimento das forças 
produtivas na sociedade reflete uma manifestação humana dirigida 
à satisfação de necessidades” (BOZZA, 2016, p. 3) tensionada pela 
constante tentativa de imposição de uma forma desumana, segundo a 
qual a satisfação da necessidade de alguns poucos depende da 
negação da satisfação de necessidades de outros (MARX; 
ENGELS, 2007). Essa forma desumana seria, nos termos de Ianni 
(2004), uma fábrica de violência(s). (BARROSO, 2021, p. 399, grifos 
próprios) 
 

Assim, o entendimento da violência enquanto expressão da Questão 

Social, irá considerar que, além da relação interpessoal de agressão, os sujeitos são 

também inseridos em uma estrutura social que produz e reproduz violências em sua 

lógica produtiva. 

 Tal fato é observável quando há a fragilização e desmonte das 

instituições que promovem a vigilância social em saúde, essa garantida entre vários 

meios, pela Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), por meio da Resolução 
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CNS nº 588, de 12 de Julho de 2018. 

Para todos os fins, no presente trabalho consideramos que a 

concepção de vigilância social em saúde consiste na aproximação dos profissionais 

da Saúde, e seus gestores, com os territórios e populações com as quais atuarão. 

Identificando e monitorando as situações que indicam vulnerabilidade social visando 

o desenvolvimento e fortalecimento dos sujeitos por meio dos direitos sociais 

preconizados pelas políticas, amenizando as expressões de desigualdade social e 

suas violências estruturais, buscando atender integralmente as necessidades dos 

usuários na Saúde. Em outras palavras, assim como prescrito na PNVS, a vigilância 

em saúde busca: 

[...] definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 
observados pelas três esferas de gestão do SUS, para o 
desenvolvimento da vigilância em saúde, visando a promoção e a 
proteção da saúde e a prevenção de doenças e agravos, bem 
como a redução da morbimortalidade, vulnerabilidades e riscos 
decorrentes das dinâmicas de produção e consumo nos 
territórios[...] A PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção 
à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde 
em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS, 
mediante articulação e construção conjunta de protocolos, linhas de 
cuidado e matriciamento da saúde, bem como na definição das 
estratégias e dispositivos de organização e fluxos da rede de atenção. 
[...]A PNVS deverá contemplar toda a população em território nacional, 
priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos em situação de 
maior risco e vulnerabilidade, na perspectiva de superar 
desigualdades sociais e de saúde e de buscar a equidade na 
atenção, incluindo intervenções intersetoriais. (BRASIL, 2018, p.2, 
grifos próprios) 

 
Nesse sentido, quando se discute a violência enquanto expressão da 

Questão Social, refere-se à violência estrutural e “objetiva” advinda das formas 

modernas do Capitalismo.  

Problematizar a ausência e desinteresse estatal na construção de 

políticas de proteção social integrais aos sujeitos, é entender que a violência 

necessariamente possui um contexto histórico, um território e atinge de múltiplas 

formas os diversos segmentos sociais baseados em classe, raça-etnia, gênero, faixa 

etária, entre outros indicadores. A omissão dos órgãos de poder público se 

desencontra dos ideais democráticos preconizados na Constituição Federal de 1988 

e interesses de crescimento e bem-estar social aos quais esses devem administrar. 

Em vista disso, trará Barroso (2021), citando as ideias do filósofo 

Žižek, a categoria de análise da “violência objetiva” e “violência subjetiva”. A primeira 
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se correlaciona à estrutura social de relações de produção e reprodução do poder, ou 

seja, “[...] independentemente do seu reconhecimento ou identificação dos sujeitos 

envolvidos, são forjadas e forjam as relações sociais”. (BARROSO, 2021, p. 400). 

A “violência subjetiva”, por sua vez, se correlaciona ao ato em si de 

decisão individual, coletiva ou institucional privada que fere os direitos e 

individualidades dos sujeitos. Ela não se opõe às relações estruturais, aliás, advém e 

reproduz padrões da síntese por estas formadas, porém em âmbito interpessoal. 

Assim interpreta o autor quando diz que a violência subjetiva “é um modo oposto e 

complementar da violência objetiva, como os ‘’novos fundamentalismos emergentes 

de caráter étnico e/ou religioso e, em última instância, racistas’’.” (BARROSO, 2021, 

p. 400). 

Assim, para compreensão da violência enquanto expressão da 

Questão Social é necessário entender que ela está presente tanto na macroestrutura 

capitalista, quanto no cotidiano dos sujeitos inseridos nas relações sociais de 

produção e reprodução da vida coletiva.  

Em síntese, tanto na esfera interpessoal “subjetiva” quanto na esfera 

estrutural – expressa na omissão dos órgãos públicos competentes – geram impactos 

danosos e significativos na qualidade de vida e segurança das vítimas, como 

ressaltado por Barroso “[...] não percebemos essas violências em oposição; por outro 

lado, acreditamos que a violência subjetiva é funcional em relação à violência 

sistêmica (objetiva)” (BARROSO, 2021, p.400). Ou seja, a omissão do Estado em si, 

já se qualifica ela própria como uma violência para com sua nação e povo, se tornando 

ainda mais grave quando notada sua necessidade e intenção de manutenção nas 

violências subjetivas para reprodução do atual modo de produção. 
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3 A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL E O REGISTRO DE VIOLÊNCIAS CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

A Política de Saúde no Brasil é inaugurada em caráter de direito 

universal à população a partir da década de 1990, com a Lei Nacional nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990. O SUS, pela mencionada Lei, nasce inserido em um contexto 

de grandes tensões sociais, uma delas o de reabertura democrática e Reforma 

Sanitária, ao mesmo tempo em que ocorria o avanço e implantação de regimes de 

caráter neoliberal em cenário global, pregando enxugamento do Estado para políticas 

sociais. Nesse contexto de tensões, o SUS ascende com uma perspectiva e missão 

ampliadas e de atendimento universal, porém com grandes dificuldades 

orçamentárias projetadas pelo regime econômico. 

Anteriormente ao processo de implantação do SUS, a saúde possuía 

um caráter de atendimento com cidadania regulada, assim sendo, apenas certos 

estratos sociais poderiam acessar a política a partir de pagamento ou contribuição 

financeira relacionada ao seu cargo de trabalho. Sobre o conceito de cidadania 

regulada, diz Fleury que 

Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes 
encontram-se [...] em um sistema de estratificação ocupacional, e que, 
ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por 
norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles 
membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer 
uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. (GIOVANELLA 
et al., 2012, p.160-161) 

 

Por conseguinte, mesmo se tratando de uma política pública, a Saúde 

não seguia o caráter universal de direito, no mencionado período, mas sim, com viés 

de acesso regulado aos cidadãos que possuíssem algum vínculo formal com as 

Caixas de Aposentarias e Pensões que garantissem tal acesso a insumos e serviços 

de saúde. Em outras palavras, a saúde era restrita a quem pudesse a ela pagar, 

contribuir ou por meios caritativos e filantrópicos. 

“Os serviços de saúde no Brasil atendem basicamente às 

necessidades dos grupos sociais de maior poder aquisitivo. São serviços voltados 

para a recuperação e não para a prevenção[...]” (FIOCRUZ, 2018, p.5) , destaca uma 

reportagem da Folha de S. Paulo 1977 trazida pela Revista Poli (Fiocruz) na edição 

de Julho de 2018. 

A partir da década de 1960 até 1970, o modelo de atendimento 
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médico previdenciário é regulamentado para que possa atender os funcionários das 

caixas e pensões. O modelo possuía por característica a relação de curativismo 

individual, receitando tratamentos individualizados a cada paciente que buscava o 

serviço, não necessariamente articulados com métodos de prevenção e participação 

social. Nesse tempo a perspectiva biomédica de curativismo se ligava à perspectiva 

de desenvolvimento social buscando atender o novo fluxo de usuários que chegam 

aos centros urbanos, no período de êxodo rural, em busca de novos trabalhos, uma 

vez que a economia rural passa a migrar para características industriais4, 

principalmente no período pós Golpe ditatorial de 1964. 

Sobre o processo de consolidação da indústria mundial e o papel da 

política de saúde nesse período histórico, o artigo destaca que: 

[...] a implantação de sistemas públicos em áreas como a saúde 
atendia aos interesses da população, mas também de empregadores, 
que mantinham a força de trabalho em condições de produzir. E, 
do lado dos empresários, o ‘ganha-ganha’ também tinha a ver com o 
incentivo a mercados internos para os produtos da indústria, como 
eletrodomésticos[...] os chamados países periféricos, como os que se 
situam na América Central e do Sul – incluindo o Brasil –, não por 
acaso ex-colônias, também cumpriam o seu papel no script. 
Forneciam matérias-primas e mão de obra barata, mas também, 
nos anos 1960 e 70, passaram pelo chamado ciclo de 
desenvolvimento fomentado por investimentos estrangeiros e 
empréstimos concedidos pelo sistema financeiro e organismos 
internacionais. (FIOCRUZ, 2018, p. 26, grifos próprios) 

 

Dentro do modelo privatista, no qual somente quem pudesse pagar 

pela política de saúde, ou quem tivesse ligação com os institutos de previdência 

acessavam os serviços, a maior parte da população era deixada fora dos cuidados, 

ou acessavam Hospitais Universitários e Santas Casas de Misericórdia para serem 

atendidos enquanto “indigentes”, caritativa e filantropicamente. Como traz o relato de 

Nelsão e Lígia no artigo da Fiocruz: 

“A grande maioria daqueles que tinham carteira ganhavam um salário-
mínimo. Esses previdenciários pobres tinham muita dificuldade de 
serem atendidos na Previdência [...]”(Nelsão)  “O que a gente tinha? 
Algumas unidades públicas que atendiam a todos. Os hospitais 
universitários, que atendiam a todos, alguns como indigentes, outros 
como medicina previdenciária. E as filantrópicas, que também 
atendiam a todos, embora na condição de indigentes” (Lígia). 
(FIOCRUZ, 2018, p.6) 

 

 
4 Fonte: GISELE NADER BASTOS (Porto Alegre). SUS: dos aspectos historicos a atualidade. Porto 
Alegre: Una-Sus, 2012. 61 slides, color. Disponível em: 
https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/423. Acesso em: 16 fev. 2022. 



29 

Avançando aos meados de 1970 a 1980 há um movimento de 

manifestação social e contestação dos atuais padrões de gerenciamento das políticas, 

ao lado do questionamento do regime militar que estava em vigência. 

A partir da fragilização da Ditadura, na segunda metade da década de 

1970, começam os movimentos sociais críticos ao modelo de saúde centralizado 

vigente, os quais incluíam em suas pautas a reivindicação de atendimento enquanto 

direito social para os considerados “excluídos”. 

Nesse último contexto, surge a proposta de reforma sanitária, a partir 

da criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (1976) e da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva- ABRASCO (1979), assim como trazido pela UNA-SUS 

(2012)5. A reforma sanitária trazia uma perspectiva diferente da higienista, com mais 

consciência e ampliação de visão dos casos que chegavam ao sistema de saúde. 

Com esse movimento de ampliação das perspectivas em saúde, a 

ABRASCO propõe as seguintes mudanças para os cuidados em saúde: 

universalização da saúde como direito, ações integradas, descentralização de gestão 

(centralizado pelo controle dos militares), promover a participação e controle social e 

inversão da entrada no sistema de saúde. Ou seja, a porta de entrada deixa de ser a 

doença e passa a ser o cuidado e prevenção, para além das perspectivas de dissolver 

o poder abusivo e ditatorial que envolvia o acesso à saúde para repasses de recursos 

entre estados e municípios, para responsabilidades flexíveis e dialogadas com as 

demandas regionais. Também buscavam promover a participação e controle social 

ligado ao processo de redemocratização. 

 Nos dias atuais, o SUS se configura em três níveis de 

atendimento universal: atenção básica fornecida pelas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), atenção de média complexidade, sendo os serviços de Urgência/Emergência 

fornecidos pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e os serviços de alta 

complexidade fornecidos pelos Hospitais de grande porte em referências de 

atendimento regionais.  

Ainda que sob a ótica de acesso universal, desde sua implantação, o 

SUS ascende já em contextos de reformas neoliberais que buscam a mercantilização 

de serviços para acumulação capitalista. Diversos países como Estados Unidos e 

 
5 Fonte: GISELE NADER BASTOS (Porto Alegre). SUS: dos aspectos historicos a atualidade. Porto 
Alegre: UMA-SUS, 2012. 61 slides, color. Disponível em: 
https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/423. Acesso em: 16 fev. 2022. 
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continente Europeu, tornam a saúde um produto a ser mercantilizado e comprado a 

partir da prestação de tais serviços, dentro da lógica do neoliberalismo. 

O Projeto Privatista [...] tem sua lógica orientada pelas regras de 
mercado e fundamentada na exploração da doença como sua 
principal fonte de lucros. Representando os interesses do setor 
privado nacional na área de saúde, possui fortes vínculos com o capital 
internacional, através de sua relação com o complexo financeiro 
industrial médico, hospitalar, farmacêutico e de insumos. Além da 
exploração da população que faz uso de serviços através da compra 
direta de consultas, procedimentos e exames, ou utilização de planos 
e convênios privados, a partir da década de 1990 passa a atuar 
também na execução de ações de saúde, substituindo o Estado no 
provimento de serviços através dos chamados “Novos Modelos de 
Gestão” (BRAVO, 2018, p.2, grifos próprios) 
 

Em outras palavras, o modelo de saúde pública do Brasil é construído 

em meio ao tensionamento da população por garantia dos direitos sociais ampliados 

e o movimento de Reforma Sanitária, ao mesmo tempo em que nasce em um contexto 

de ofensiva neoliberal, de Contrarreforma do Estado, fazendo com que desde o início, 

sofra com constantes ataques e precarizações, diante do interesse no modelo 

privatista como relata Bravo (2018): 

As disputas existentes entre esses projetos inscrevem-se no processo 
de desenvolvimento do próprio sistema capitalista em sua fase 
neoliberal, com redução do papel do Estado na sociedade, diminuição 
de direitos para a classe trabalhadora, políticas públicas 
compensatórias focalizadas para grupos mais vulneráveis e 
participação cada vez maior do mercado em todos os aspectos da vida 
social. 
À contrarreforma do Estado, realizada no governo Fernando Henrique 
Cardoso, seguiu-se uma série de medidas adotadas também pelos 
governos do Partido dos Trabalhadores, que não romperam com essa 
lógica, apesar dos resultados positivos de algumas políticas sobre os 
indicadores sociais, cumprindo um papel funcional ao capitalismo no 
Brasil [...] consequentemente, os investimentos foram muito reduzidos, 
não apontando na direção de outro projeto para o país. 
Na saúde não foi diferente[...] O que se percebe é uma continuidade 
das políticas focais, a falta de democratização do acesso, a não 
viabilização da Seguridade Social, a articulação com o mercado e a 
manutenção da política de ajuste fiscal. (BRAVO, 2018, p. 2) 
 

Deste modo, tendo um Estado que se configura como “comitê 

executivo da burguesia”, nas palavras de Marx (1848), acirra-se a luta de classes 

perante o baixo e/ou ausente investimento e fomento às políticas sociais 

integralizadas ao combate de tais violações. Inclui-se no processo, os rebatimentos 

de tais desinvestimentos econômicos no combate à exploração e violação de crianças 

e adolescentes atendidos nos serviços de saúde. Assim elenca Trugilho que 
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[...] é preciso reconhecer ainda que a violência que repercute na saúde 
também está contida nas diretrizes econômicas neoliberais que 
orientam o desfinanciamento das políticas sociais públicas. [...] Num 
Estado em que os governantes organizam as políticas públicas a fim 
de atender aos interesses do capital financeiro, a alocação de recursos 
para atender às demandas da sociedade civil fica gravemente 
prejudicada e restringida. O reflexo direto desta escolha é a queda e 
qualidade dos serviços públicos, que passam a prestar um 
atendimento insuficiente[...](TRUGILHO, 2020, p.1-2) 
 

Há de se considerar também que ao se tratar das configurações da 

violência contra crianças e adolescente na contemporaneidade e no Brasil, é preciso 

entender a “violência” equivalente a “violências”, no plural, indicando sua 

multiplicidade de manifestações e indicadores. 

Dado o exposto acima, a violência contra crianças e adolescentes 

torna-se questão de saúde pública no controle social de epidemias de tais abusos e/ou 

negligências. De mesma forma pensa-se a respeito dos jovens que quando 

violentados necessitam de atendimentos básicos, ou mesmo de urgência, para 

recuperação física e psicológica, gerando a necessidade de investimentos em 

recursos qualificados para acolhimento, tratamento e monitoramento de forma a 

garantir a proteção integral das vítimas. 

Nessa perspectiva, Silvia Trugilho argumenta que  

A violência também repercute nos serviços de urgência e emergência 
e naqueles especializados em alta complexidade, pelos traumas e 
lesões provocados por diversas ocorrências relacionadas a 
conflitos[...] em meio às consequências, os agravos à saúde 
comportam custos sociais e para o SUS. No tocante aos custos, cabe 
ressaltar que esses não se restringem apenas àqueles contabilizados 
em gastos de moeda corrente com tratamentos e hospitalizações, mas 
englobam também o sofrimento vivenciado pelas vítimas e familiares. 

(TRUGILHO, 2020, p.2) 
 

 A particularidade brasileira no trato à violência pelas políticas sociais, 

mais especificamente pela política de saúde, incorre em limites próprios da projeção 

dessa categoria enquanto produto das sínteses contraditórias do capitalismo. Uma 

vez que o atual modo de produção se pauta na existência de desigualdades sociais, 

a violência é reiterada, mantida e reproduzida no percurso de desinvestimentos e 

ataques às políticas sociais que possibilitam equidade social. 

É sabido que a desconstrução da política de saúde no Brasil nos 

últimos anos, expressa uma consequência e continuidade do Projeto Privatista de 

contrarreforma do Estado, em sua empreitada desde os anos 1990. 
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O setor de saúde privado explora a doença dos sujeitos buscando 

acumulação e lucros para o setor privado. O Projeto de Saúde Privatista anda em 

desencontro com o Projeto de Reforma Sanitária preconizado no processo de revisão 

e reabertura democrática nacional. Nesse sentido, tal tensionamento é ressaltado por 

Bravo (2018): 

No contexto de crise estrutural do capital, a saúde tem sido um espaço 
de grande interesse de grupos econômicos em sua busca por lucros e 
em seu movimento para impor a lógica privada nos espaços públicos. 
Nesse processo, o caráter público e universal da saúde, tão caro ao 
Movimento de Reforma Sanitária e aos lutadores da saúde, é 
ameaçado. 
Tem-se, desde os anos 1990, o avanço do Projeto de Saúde Privatista, 
diametralmente oposto ao Projeto de Reforma Sanitária, conforme já 
ressaltado na apresentação deste artigo. (BRAVO, 2018, p.11) 
 

 Tendo isso em vista, os governos que se sucedem podem hora tender 

ao encontro das contrarreformas de Estado, hora tensionar a favor da garantia e 

ampliação dos serviços públicos de saúde enquanto direitos sociais. 

 No entanto, nos últimos anos no cenário brasileiro, especialmente 

após o Golpe de 2016 da, até então, presidenta Dilma, deposta de seu cargo irregular 

e injustamente, os enxugamentos e ataques aos direitos sociais têm sido cada vez 

mais presentes na agenda econômica. 

 Ainda no governo Temer, após o Impeachment seguiu-se de diversas 

tentativas de articulação de planos e leis que culminavam em desinvestimento em 

uma Política de Saúde gratuita e Universal para responsabilização dos sujeitos em 

adquirir os serviços de saúde pagos. 

É exemplo dessa continuação do projeto neoliberal de desmonte das 

políticas sociais, em especial na área da Saúde, a aprovação da PEC 241/2016, 

tornada na Emenda Constitucional nº 95, de 15 de Dezembro de 2016. A Emenda 

altera o ato de Disposições Constitucionais na instituição do Novo Regime Fiscal, com 

congelamento e teto de gastos públicos com as políticas de saúde e educação por 

vinte exercícios financeiros (anos). 

 Outrossim, também são exemplos de documentos da agenda 

neoliberal continuada no Governo Temer: “Agenda Brasil”, “Uma Ponte para o Futuro” 

e “Travessia Social”, trazidos por Maria Bravo em seu artigo de 2018. 

 A primeira desvinculava parte dos tratamentos do SUS das 

Receitas da União, além de realizar uma “[...] introdução do copagamento no SUS, ou 

seja, começar a cobrar por consulta, exames e outros procedimentos dentro do 
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sistema público de saúde, de acordo com a renda do cidadão.” (BRAVO, 2018, p.13). 

Este plano gerou grande mobilização social em discordância e o governo não o 

continuou. 

O segundo documento “Uma ponte para o Futuro” projetou 

desinvestimentos em diversas políticas sociais, tais quais acabar com as vinculações 

de receita com saúde e educação, reforma da previdência, ampliando a idade de 

aposentadoria, pautando-se na “maior cooperação do Estado com o setor privado” 

sob uma suposta justificativa de que “o Brasil gasta muito com políticas públicas ao 

mesmo tempo em que tem resultados piores que o de outros países.” (BRAVO, 2018, 

p. 13) 

Já o último exemplo, “Travessia social” foi um documento 

apresentado em 2016 dando continuidade ao programa “Uma ponte para o Futuro”. 

Além de propostas com os gastos sociais, ainda se propunha a uma política focalizada 

apenas nos 40% mais pobres da população. De mesmo modo, propôs que o SUS 

realizasse atendimentos gratuitos apenas sob uma comprovação de que os seus 

usuários não poderiam pagar plano privado de saúde. Tinham como objetivo conter a 

inflação estimulando a cobertura da política de saúde com planos privados. 

Assim ressalta Bravo, quando traz que 

De uma forma geral, tem como propostas: conter a inflação e realizar 
o ajuste fiscal, o que exigirá cortes nos gastos sociais [...] transferir 
para o setor privado tudo o que for possível; focalização das ações nos 
40% mais pobres da população pobre. Destaca como papel do Estado 
qualificar as pessoas para que tenham mais competitividade no 
mercado de trabalho [...]Com relação à Saúde e ao SUS, coloca como 
questões importantes: a ênfase no gerencialismo, considerando como 
problema do SUS a má gestão; a necessidade de focalização na 
parcela que não pode pagar planos privados de saúde; e o estímulo 
ao aumento de cobertura dos planos privados. (BRAVO, 2018, p.13) 
 

Todos os exemplos supracitados, vão ao encontro às contrarreformas 

de Estado neoliberais ratificadas no Governo Temer e continuadas, também, pelo 

atual chefe do Executivo. 

O atual presidente Jair Bolsonaro resolve pela manutenção da já 

citada EC- 95, que estabelece o teto de gastos para Saúde, e traz ainda maiores 

desfinanciamentos, por exemplo à Atenção Primária de Saúde, em 2019, justificando 

a necessidade de reformas de Estado como plano de seu ministro de economia previa. 

Mesmo com a ascensão e adensamento de uma pandemia mortal e 

trágica de COVID-19, o presidente se mantém negacionista e minimizando a 
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necessidade de atenção à saúde e medidas concretas de proteção social à população. 

O novo projeto (2019) de financiamento transfere a forma de custeio 

da Atenção Primária à Saúde, antes recebendo montante por habitante do município, 

para número de usuários cadastrados nas equipes de saúde. Tal modificação além 

de retirar a característica de universalidade do SUS, ainda reduz os orçamentos já 

escassos das UBS municipais que realizam acompanhamento e vigilância na saúde 

da família. 

Em matéria publicada6 pela Friocruz em 2019, o professor da USP 

Áquilas Mendes critica o novo modelo de financiamento: 

Vejamos que isso, na sociedade capitalista, é incentivado pela 
atribuição de maior alocação de recursos para uma determinada e 
segmentada população. Sabemos que o ‘financeiro’ pauta o social e 
orienta a maior preocupação dos gestores no contexto de 
desfinanciamento do SUS com a Emenda Constitucional 95 – que 
congelou o gasto público por 20 anos (MENDES, 2019) 

 

Nesse mesmo sentido de aderência aos projetos neoliberais, mesmo 

quando finalmente o governo negacionista de Jair Bolsonaro reconhece o estado de 

calamidade púbica advindo da Pandemia de COVID-19 pela Lei nº13.979 em 2020, o 

Poder Executivo mantem os posicionamentos da EC- 95, cortando gastos com 

educação e ciência, saúde e previdência. 

Tais cortes e plano de privatização dos serviços impactam 

qualitativamente a perspectiva de proteção social e gestão das demandas dos 

usuários de saúde, quando a meta do Estado é ampliar sua ação à acumulação 

capitalista enquanto desestrutura as Políticas Sociais. Assim corrobora Alencar Jr.: 

A estratégia do governo de extrema direita neoliberal para garantir o 
processo de acumulação capitalista em tempos de crise do capitalismo 
global é adotar medidas que desprezem a vida das populações mais 
vulneráveis (idosos e trabalhadores de menor renda), em favor de uma 
pequena fração da burguesia (financeira, comercial e agroindustrial) 
que dá sustentação política ao governo. 
Nesse  sentido,  desde  o  início  do  governo  Bolsonaro,  várias  
medidas  foram  tomadas  para  reduzir  a  proteção  do  Estado,  
principalmente  para  a  classe  trabalhadora  de  baixa  renda  e  para  
os  idosos:  contrarreforma  da  previdência  social,  redução  do  fluxo  
de recursos orçamentários para a educação e saúde públicas – via 
desmonte das universidades públicas e do Sistema Único de Saúde –
, cortes drásticos no orçamento de ciência e tecnologia e gestão 
ambiental e desestruturação do serviço público. (ALENCAR JR., 2020, 

 
6 RIO DE JANEIRO. JULIA NEVES.  Atenção primária à saúde terá novo modelo de financiamento. 
2019. Disponível em: https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/atencao-primaria-a-saude-tera-
novo-modelo-de-financiamento. Acesso em: 17 fev. 2022. 
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p. 274) 

 

Para além dos consecutivos cortes nos investimentos públicos 

revertidos em serviços para a população, mesmo quando reconhecido o estado 

agravado da pandemia no cenário nacional e a urgente necessidade de liberação de 

recursos orçamentários para ampliação da capacidade de atendimento no âmbito da 

saúde, Bolsonaro segue as diretrizes de enxugamento de verbas previsto na EC-95, 

que impede a abertura de novos postos para servidores públicos.  

Assim, a vitória no manejo e contenção da pandemia de COVID-19 no 

setor de saúde brasileiro se dá em meio a empreitada neoliberal de contratações 

temporárias, sem estabilidade, com cargos precarizados, por meio de chamamentos 

públicos que reduzem os direitos trabalhistas também atacados pelo Executivo. 

 O marco zero de suas ações voltadas à pandemia do novo 
coronavírus se deu com a Lei nº 13.979/20, de 6 de fevereiro, 
reconhecendo a calamidade pública no plano nacional. A partir daí, 
suas principais medidas primaram pelo remanejamento e 
antecipação de orçamentos [...] Somente com a chamada “PEC do 
orçamento de guerra” - que propõe um regime fiscal, financeiro e 
de contratação pública paralelo à gestão corrente do 
planejamento federal -, abriu-se um questionamento efetivo ao 
dogma neoliberal, suspendendo, pela primeira vez, a chamada “regra 
de ouro” que impede o Governo Federal de se financiar para bancar 
gastos correntes. Em sentido político, é preciso frisar que essa 
regra vem justificando argumentos para o fim da estabilidade no 
emprego público, a flexibilização dos gastos constitucionais em 
saúde e educação, além de ter constado como fundamento técnico da 
narrativa de desmonte da previdência social e da destituição da 
presidenta Dilma Rousseff. (SANTOS, 2020, p. 5-6, grifos próprios) 

 

Em síntese, a atual configuração do Estado Neoliberal no Brasil impõe 

limites severos ao financiamento de ações destinadas ao combate às violências contra 

crianças e adolescentes, no quesito de articulação de políticas que garantam 

articulação dos serviços de proteção social. O desmonte das políticas sociais, 

principalmente no tocante à política de saúde reverbera impactos que reproduzem 

“territórios marcados por exclusões e desproteção social, infraestrutura precária, 

privação das condições materiais de vida[...] inerentes à conformação da questão 

social brasileira” (TRUGILHO, 2020, p.2). 

Há de se considerar também que o baixo custeio e investimento 

econômico em proteção social e preocupação com desenvolvimento social revela uma 

das faces mais atrozes da Questão Social na contemporaneidade dentro da 
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particularidade nacional. Tais desmontes e desinteresses governamentais engendram 

limites estruturais complexos de serem transpostos pelos profissionais de tais campos 

de atuação. 

A lógica autofágica do Capital se sobrepõe na qualidade de vida da 

população. Os postos de trabalho precarizados, sem adequado financiamento e 

repasse de recursos para as políticas sociais demonstram o desinteresse do Estado 

para com a proteção das populações vulneráveis. 

A fragilização de tais serviços se configurará, assim, como mais 

expressão de violência estrutural, além de caracterizar mais uma barreira a ser 

transposta pelos profissionais da saúde e da rede de serviços no esforço para 

identificação e superação de agravos e violências às crianças e adolescentes que 

chegam ao serviço de saúde. 

3.1 REGULAMENTAÇÃO LEGAL E POSSIBILIDADES À PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

Há diversos motivos que levam as crianças e adolescentes serem 

mais vulneráveis a sofrer violência. Entre esses fatores pode-se citar o fato de que 

frequentemente eles são tidos como sujeitos “menores de idade”, atrelado a um 

passado histórico de diminuição do valor de suas opiniões, desejos e expressões, por 

estarem em processo formativo, no imaginário coletivo, seus desejos e subjetividades 

se tornam objetos de dominação dos adultos e do Estado, que pela característica de 

detenção da proteção legal, historicamente a ‘proteção’ tornava-se sinônimo de ações 

coercitivas. 

Nessa matéria, um primeiro fator histórico que demonstra crianças e 

adolescentes como atores sociais vulneráveis na sociedade advém de um contexto 

histórico quando o instrumento utilizado para reger leis sobre crianças e adolescentes 

era o “Código de Menores” (Lei nº 6.697/1979). Nesse instrumento, jovens inseridos 

em diversas expressões de violência estruturais da sociedade, quando necessitando 

da atenção do Estado, eram vistos como “problemas individuais”, os “menores” 

recebiam um olhar punitivo das instituições, sendo culpados pelos seus processos de 

socialização em meio às violências.  

O termo “menor” também incute a ideia de “menor” importância nas 

opiniões, vivências e expressões que as crianças e adolescentes trazem consigo, 

transformando o serviço público estatal acessado à época, em formas de esconder as 
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expressões de violências vividas perante as classes mais altas. Fazendo com que a 

subjetividade do jovem fosse inferiorizada perante a concepção e olhar dos 

responsáveis legais. 

Assim destaca Sierra sobre o mencionado contexto histórico: 

A percepção da criança e do adolescente como menores, os 
diferenciava de outras crianças da sociedade que, por sua situação 
social, não tinham necessidade da intervenção do Estado em suas 
vidas. Todavia, as instituições voltadas para o bem-estar de crianças 
e adolescentes foram criticadas e tidas como responsáveis por 
diversos problemas que acarretaram uma série de dificuldades para a 
integração social dos assistidos. Alegava-se que a administração 
centralizada, a burocracia dispendiosa e a corrupção nestas 
instituições impediam o êxito da política de bem-estar ao menor. 
(SIERRA, 2006, p. 148) 

 

Tal passado e considerações projetadas na figura das crianças e 

adolescentes a dado tempo histórico, se expressam em diversos momentos ainda 

atualmente, necessitando de aparatos legais e articulados entre ações por parte do 

Estado, sociedade e família, no sentido de prevenir tal visão e combater as opressões 

as quais os jovens são suscetíveis. 

Um segundo fator que expressa a suscetibilidade de crianças e 

adolescentes sofrerem violência é o fato de que a infância e juventude são permeadas 

por um processo de dependência do jovem em relação aos seus cuidadores adultos, 

bem como das instituições que os cercam. A expressão mais evidente é a de 

dependência econômica, de modo que a criança ainda em processos físicos, 

biológicos e psicológicos está em desenvolvimento e formação. Não há, por exemplo, 

na primeira infância e juventude, condições de que essa criança seja autônoma por 

sua subsistência, logo se insere em uma estrutura de dependência de seus 

cuidadores, o que reverbera em uma situação de submissão a uma estrutura física, 

social e econômica exterior a si, como ressalta Fonseca: 

A definição sobre vulnerabilidade remete à ideia de fragilidade e de 
dependência, que se conecta à situação de crianças e adolescentes, 
principalmente os de menor nível socioeconômico. Devido à 
fragilidade e dependência dos mais velhos, esse público torna-se 
muito submisso ao ambiente físico e social em que se encontra. Em 
determinadas situações, o estado de vulnerabilidade pode afetar a 
saúde, mesmo na ausência de doença, mas com o abalo do estado 
psicológico, social ou mental"' das crianças e dos adolescentes. 
(FONSECA, 2013, p. 259) 

 

Outros fatores que devem ser considerados ao se discutir 
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vulnerabilidades, são os indicadores sociais de caráter que demonstram 

determinantes concretos às vivências desses jovens. Assim como as diversas 

expressões da Questão Social na contemporaneidade, a infância e juventude também 

transpassarão a interseccionalidade de classe, raça, gênero, orientação sexual e 

outros determinantes socioeconômicos para identificação das dimensões de maior ou 

menor vulnerabilidade dos sujeitos. 

Segundo IPEA, em seu Atlas de Vulnerabilidade Social nos 

municípios brasileiros (2015), que usa por base o Censo demográfico do IBGE para 

mapear o IVS7 nas regiões do Brasil, são exemplos de indicadores sociais de tais 

vulnerabilidades sociais: Índice de mortalidade infantil, acesso e frequência à escola, 

acesso à política de saúde, identificação de trabalho infantil, presença de gravidez na 

adolescência, mães chefes de família, entre outros. 

A partir dos indicadores acima mencionados, entre outras questões 

trazidas a partir das vivências de cada sujeito, faz-se necessário pensar no 

funcionamento das políticas sociais de formas articuladas visando atender 

integralmente as demandas de proteção social da criança e do adolescente, como 

preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 3º, Lei 

nº 8.069 de 1990: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990) 

 

Todas as políticas e serviços de proteção à criança e ao adolescente, 

devem buscar, articuladas, um processo de socialização e desenvolvimento, livre de 

coerção e exploração, com dignidade e direitos humanos para seu desenvolvimento 

enquanto sujeito livre para escolhas. Ainda em matéria disso, elas devem preconizar 

e possibilitar, resguardadas as características biopsicossociais de cada faixa etária, 

um desenvolvimento ativo e autônomo de sua subjetividade e cidadania. Assim, 

ratifica Fonseca: 

Existem componentes importantes para avaliar as condições de maior 
ou de menor vulnerabilidade social, individual ou coletiva. Entre esses 
componentes podem ser citados: o acesso aos meios de 

 
7 Indice de Vulnerabilidade Social (IVS). Atlas IPEA (2015) disponível em: 
<http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf> 
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comunicação, a escolarização, a disponibilidade de recursos 
materiais, a autonomia para influenciar nas decisões políticas e a 
possibilidade de enfrentar barreiras culturais e de estar livre de 
coerções violentas ou poder defender-se delas. (FONSECA, 2013, 
p.260) 

 

Nesse sentido, são construídos os dispositivos legais que irão garantir 

espaço formal para planejamento, gestão, avaliação e monitoramento das políticas, 

serviços e ações ao grupo social mencionado. 

A Constituição Federal do Brasil (1988), conhecida como 

“Constituição Cidadã” pelos direitos sociais garantidos no documento, já inclui, 

também com inserção de Emendas Constitucionais, o segmento das crianças e 

adolescentes nos direitos à assistência social, educação, saúde, cultura, proteção 

contra qualquer tipificação de violência, exploração e opressão, entre outros. 

Estabelece-se também a responsabilidade coletiva entre família, Estado e sociedade 

na garantia de condições dignas de crescimento e desenvolvimento, explicitado no 

Capítulo VII da CF, artigo 227, parágrafo 1º: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, 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. 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos [...] (BRASIL, 1988) 

 

A Carta Constitucional também disporá sobre o atendimento 

especializado a crianças vítimas de exploração e violência sexual, bem como as 

medidas punitivas ao agressor, garantindo a absoluta prioridade e compromisso social 

com o bem-estar das crianças e adolescentes. 

Para prever as ações voltadas à proteção desse segmento, é 

necessário à priori dizer quem se enquadra nela. A Lei 8.069 de 1990 inaugura o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dispondo especificamente sobre os 

direitos sociais e humanos desse segmento. Dentre eles, está previsto o direito à vida, 

saúde, liberdade, respeito, dignidade, família, guarda, tutela, adoção, educação, 

cultura, esporte, lazer, profissionalização, serviços de proteção em geral, entre outros 

serviços, políticas e ações específicas às vivências dos sujeitos. 
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No Brasil, pelo ECA são consideradas crianças as pessoas até doze 

anos incompletos e adolescentes todas as pessoas com doze anos até dezoito anos 

de idade.  

Dito isso, o ECA disporá em concordância com a Constituição 

Federal, sobre as responsabilidades da família, Estado e sociedade no cuidado, 

proteção e criação da criança e do adolescente. Já nas disposições preliminares, 

encontra-se que 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 
Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas 
as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, 
situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, 
deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 
condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 
comunidade em que vivem. (BRASIL, 1990) 

 

Subsequentemente às disposições preliminares, o ECA reitera o Art. 

227º da CF (1988) e segue dando providências no que se refere aos Direitos à Vida e 

Saúde, mais especificamente interligados ao campo da proteção à criança e ao 

adolescente usuários da política de saúde. “Art. 7º A criança e o adolescente têm 

direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas 

que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência.” (BRASIL, 1990) 

Nesse sentido, é garantido os direitos ao nascituro e à mãe, atenção 

e acompanhamento nos serviços de saúde em todos os três níveis disponíveis, de 

acordo com a necessidade da gestante e bebê, para atenção, tratamento e acesso à 

serviços que garantam o bem-estar do nascituro e o permitam nascer. 

Após o nascimento, também é previsto a atenção à mãe nos serviços 

que garantam condições concretas de realização dos cuidados, em caso de 

manutenção da guarda e tutela do bebê. 

Art. 8 o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e 
às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às 
gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao 
parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal 
integral no âmbito do Sistema Único de Saúde [...] § 4 o Incumbe ao 
poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, 
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no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou 
minorar as consequências do estado puerperal. § 5 o A assistência 
referida no § 4 o deste artigo deverá ser prestada também a gestantes 
e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para 
adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação 
de privação de liberdade. [...] § 6 o A gestante e a parturiente têm 
direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período 
do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. (BRASIL, 
1990) 
 

No âmbito da identificação de possíveis negligências ou agressões, o 

ECA também resguarda em seu Art. 13 e parágrafo 2º que: 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências 
legais [...] 
§ 2 o Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os 
serviços de assistência social em seu componente especializado, o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e 
os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das 
crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou 
confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto 
terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, 
acompanhamento domiciliar. (BRASIL, 1990) 

 

O Estatuto seguirá legislando a respeito de diversas outras 

instituições, situações, ações, condutas, direitos e deveres do/para a criança e o 

adolescente, em busca de garantia de proteção social.  

No Título V, a Lei disporá sobre o Conselho Tutelar, sua atuação e 

funções para vigilância quando suspeita ou confirmação de violação dos direitos da 

criança e do adolescente quando acionados por serviços externos, como Saúde, ou 

população em geral. 

O Conselho Tutelar é a instituição pública municipal que garante a 

participação social preconizada na CF no que tange as responsabilidades da 

sociedade para com as crianças e adolescentes. As autoridades desse serviço, os 

conselheiros, são escolhidos conforme lei local onde o serviço é prestado e possui um 

calendário para eleição: 

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar 
será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a 
fiscalização do Ministério Público.  
§ 1  O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 
ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 
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(quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano 
subsequente ao da eleição presidencial. (BRASIL, 1990) 

 

Das atribuições do órgão e de seus servidores consta o atendimento 

às crianças e adolescentes, aos responsáveis legais, articulação com “[...] serviços 

públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 

segurança;” (BRASIL,1990). 

Também faz parte do monitoramento social desta instituição promover 

ações de combate à violação dos direitos do segmento lá atendido, incluindo se 

necessário acionar sistema judiciário para afastamento da criança do seu convívio 

familiar, caso identificada situação quando esta não consiga exercer seu caráter 

protetivo. É possível encontrar detalhes do acima mencionado no Capítulo II e III  “Das 

Atribuições do Conselho” e “ Da Competência”, trazidos pelo ECA. 

As leis acima mencionadas dispõem sobre alguns dos principais 

serviços e instrumentos utilizados na garantia de proteção social da criança e 

adolescente, quando identificada situações que violem os direitos dessa população 

durante seu atendimento da Política de Saúde8.  

Seguindo nesta linha, outro dispositivo legal que fornece 

possibilidades de monitoramento e vigilância epidemiológica no setor da saúde é a 

Ficha de Notificação SINAN. As Leis que dispões sobre o sistema de informação e 

notificação de agravos na Política de Saúde, bem como sobre a vigilância 

epidemiológica são a Lei Federal nº 6.259/75 e Decreto nº78.231/76. 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) tem como 
objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente 
pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de 
governo, por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar o 
processo de investigação e dar subsídios à análise das informações 
de vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória. 
(BRASIL, 2007, p. 9) 
 

Os casos de suspeita ou comprovação de violência e/ou negligência 

contra a criança e adolescentes que adentram os sistemas de saúde nacional, são 

notificadas para o setor epidemiológico da instituição e dos respectivos municípios de 

residência da vítima com a intenção de monitoramento dos casos e tomada de ações 

 
8 É igualmente importante ressaltar que há ainda diversos outros serviços especializados no primeiro, 
segundo e terceiro setor que podem se estabelecer como rede de proteção dentro da realidade do 
usuário atendido, e que este trabalho pretende trazer as principais e mais frequentes notadas durante 
o processo de atendimento profissional dentro da Política de Saúde no HU-UEL. 
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pelo poder público que promovam apoio protetivo. 

Na realidade do município de Londrina, o setor de epidemiologia da 

cidade em associação com a política de saúde, disponibiliza uma ficha SINAN 

especializada em se tratando de atendimento a crianças e adolescentes que estejam 

em suspeita ou confirmação de desproteção. Tal ferramenta, segue as mesmas 

informações e formatações da ficha nacional do SINAN, adicionando informações 

extras detalhadas (campo 70) sobre as condições físicas e emocionais da criança, 

possibilitando maior geração de dados para qualificar a intervenção com o agravo. 

Em conclusão, os supracitados são alguns dos principais recursos 

legais-formais que dão providências e condições concretas para acionamento da rede 

protetiva à criança e adolescente vítima de violência que chegam ao serviço de saúde, 

possibilitando o enfrentamento de tais fenômenos em concordância com a proteção 

integral e articulação de serviços, como estabelecido pelo ECA. 

3.1.1 A Política de Saúde na Atenção Terciária (Alta Complexidade) e seu Papel 

Frente às Violências Contra Crianças e Adolescentes. 

O Sistema Único de Saúde é fundado a partir da Constituição Federal 

do Brasil (1988) e regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde (LOS - Lei nº8.080/90). 

Como já abordado anteriormente, o SUS é composto por três níveis de atenção em 

saúde: primário –básico, secundário- especializado e terciário- de alta complexidade. 

Pela perspectiva do SUS a saúde passa a ser entendida, não apenas 

no âmbito do atendimento pontual a uma queixa de saúde, mas entende um processo 

saúde-doença que envolva as questões físicas, biológicas, psicológicas e condições 

sociais as quais o sujeito se envolve e que possibilitam, ou dificultam, acesso a boa 

qualidade de vida e saúde. No atual modelo, busca-se um modelo e intervenções 

integrativas e multiprofissionais que atendam aos usuários da Política de Saúde de 

forma integral. 

Assim corrobora Bleicher e Bleicher: 

Ou seja, na lei, o processo saúde-doença é visto não apenas como 
um acontecimento biológico, mas como expressão de um conjunto de 
fatores sociais. 
O SUS, como a própria sigla nos adverte, propõe-se a ser um sistema 
único. No modelo anterior, havia uma infinidade de instituições que se 
ocupavam da saúde, porém de forma descoordenada, muitas vezes 
sobrepondo funções, o que era muito pouco eficiente[...] O SUS tem 
como diretrizes, segundo o artigo 198 da Constituição Federal: a “[...] 
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descentralização, com direção única em cada esfera de governo; o 
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais e a participação da 
comunidade” (BLEICHER, 2016, p.18-19) 

 

A atenção terciária ou de alta complexidade, em específico, envolve 

demandas mais graves e complexas de serem atendidas e que requerem 

envolvimento de recursos técnicos, físicos e humanos de alta qualificação. 

Geralmente, é ofertado por hospitais de grande porte, com uso de alta tecnologia e 

alto custo, integrados a partir das “redes” de atenção especializada, como traz o 

material do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS, 2011): 

[...] no contexto do SUS, (a Atenção Terciária) envolve alta tecnologia 
e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços 
qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde 
(atenção básica e de média complexidade). As principais áreas que 
compõem a alta complexidade do SUS, e que estão organizadas em 
“redes”[...] “redes de alta complexidade”, enquanto a literatura sobre o 
assunto aborda redes como organizações sistêmicas que 
desenvolvem um enfoque sistemático e planejado para atender às 
necessidades dos eventos agudos e crônicos, manifestados no 
decorrer do ciclo de vida de uma condição ou doença, provendo 
intervenções de promoção da saúde, de prevenção das doenças ou 
danos[...] (CONASS, 2011, p.13-14). 

 

As ações e serviços prestados pela média e alta complexidade no 

SUS são custeados em blocos e pelas três dimensões da administração pública: 

Federação, Estados e Municípios. Do que compete à esfera Federal, de acordo com 

o mesmo documento do CONASS (2011), a Portaria GM/MS n.204/20079 traz que os 

recursos de financiamento são separados nos seguintes blocos: atenção básica, 

atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, 

gestão do SUS, investimentos na Rede de Serviços de Saúde. 

A partir de tais blocos de financiamentos, os gestores dos serviços de 

saúde farão o planejamento, controle, monitoramento e avaliação das ações, de 

acordo com as demandas locais, como ressalta o documento do Ministério da Saúde: 

Uma vez que os serviços de saúde de média e alta complexidade 
necessários ao SUS, em uma dada região, tenham sido identificados, 
credenciados e contratados, os gestores do sistema devem manter o 
acompanhamento das ações de saúde prestadas. A avaliação como 
atividade integrante do planejamento, os sistemas de informação, bem 
como o sistema de auditoria do SUS[...] (CONASS, 2011, p.42)  

 
9 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Nº 204, de 29 de Janeiro de 2007. Brasília , Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007_comp.html. Acesso em: 19 
abr. 2022. 
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Um dos critérios, no nível terciário do SUS, para 

destinação/recebimento de subsídios e verbas é o fornecimento de dados sobre os 

agravos. Dados esses que demonstram as demandas advindas do serviço e podem 

caracterizar os fenômenos sociais coletivos, como a violência, por exemplo. 

Embasando a motivação e objetivos do financiamento para manutenção, criação e 

ampliação de ações e políticas de proteção social. 

Majoritariamente, sistemas de informação contendo os dados sobre 

casos de violência contra criança e adolescente atendidos na política de saúde, fazem 

tanto o controle estatístico quanto a geração de dados fundamentais à epidemiologia 

da instituição e dos municípios das vítimas atendidas. Com o propósito de monitorar, 

conter e combater situações de negligência e violência contra a criança e adolescente, 

uma das ferramentas utilizadas atualmente é a Ficha SINAN – articulada com uma 

rede de sistemas de informação online, apresentando dados epidemiológicos 

nacionais. 

Assim, dentro da Política de Saúde, 

Os sistemas de informação em saúde são parte integrante do 
sistema de saúde, fazem parte de sua estrutura organizacional e 
devem contribuir para que a gestão da saúde (em qualquer nível) 
cumpra suas finalidades institucionais. Existem no SUS diversos 
sistemas de informação, entre os quais destacamos alguns que 
podem trazer aos gestores informações de caráter estatístico-
epidemiológico, como o Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM), o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), a 
Comunicação de Internação Hospitalar (CIH) e o Sistema de 
Informações sobre Agravos de Notificação (Sinan). (CONASS, 
2011, p.42-43, grifos próprios) 

 

O SINAN, funciona, assim, como um instrumento de notificação 

compulsória, sendo impreterível aos serviços de saúde de todos os níveis o 

preenchimento adequado da Ficha para garantia dos fluxos de informação e 

acionamento da rede de serviços que garantam a proteção social das vítimas de 

violência ou negligência. 

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade 
de saúde, realizada pelos profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a 
ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento 
de saúde pública, e a não notificação desses casos é considerada um 
agravo de notificação. 
Nos casos de violência contra crianças e adolescentes, a notificação 
realizada no campo da saúde tem dois propósitos diferentes e 
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complementares. A principal finalidade é a de desencadear ações de 
proteção e medidas que visem cessar a violência. A segunda 
finalidade, no contexto da vigilância epidemiológica, é dimensionar o 
problema, indicando a demanda por ações de intervenção, permitindo 
o monitoramento, a análise de possíveis mudanças no perfil desses 
agravos e o planejamento de ações intersetoriais de prevenção. 
(ALVES, 2017, p.27) 

 
Desta forma, é fato possível de se notar, que no sistema de Alta 

Complexidade de Saúde, se necessita de ações, instrumentos, planejamento e gestão 

de forma direcionada e racional, que possibilitem um fluxo eficiente e qualificado de 

informações, de forma a responder concretamente às demandas emergidas da 

realidade. 

Em especial, no âmbito do planejamento de ações para 

enfrentamento das violências sofridas por crianças e adolescentes que adentram tal 

política, a importância do registro e notificação do agravo, permite para além de 

respostas pragmáticas, aproximações consecutivas com a essência do fenômeno ao 

qual se intervém. Ao passo em que os profissionais acessam os dados, poderão 

identificar a recorrência das especificidades que se repetem, o volume destas, tipificar 

a violência, problematizar e decodificar a realidade social com a qual são chamados 

a intervir. Deste modo, possibilita-se aos profissionais e à política de saúde sair da 

aparência particular do “caso” de violência, articulando-o à universalidade dos 

fenômenos da realidade, intervindo cada vez mais próximos na essência do ‘problema’ 

apresentado. 

Baptista (2000) irá discorrer sobre planejamento e gestão de políticas 

sociais dizendo que a coleta de dados permite a criação de um “sistema de 

indicadores” no qual a partir do agrupamento dos registros de informações, torna-se 

possível aprofundar-se no contexto do fenômeno e criar tomadas de decisão 

qualificadas. 

Assim, sobre os “dados de situação”, a autora contribui dizendo que  

O objetivo do estudo dos dados de situação é obter uma compreensão 
mais aprofundada da questão objeto de ação e estabelecer a natureza 
geral da problemática[...] A questão imediata de ser problematizada, 
decodificada, de forma a explicitar suas determinações conjunturais e 
estruturais: para que haja uma ação efetiva sobre uma situação, é 
preciso conhecê-la como uma totalidade que tem diferentes 
dimensões e se relaciona com totalidades maiores. (BAPTISTA, 2000, 
p.52-53) 

 

Outra importante razão que corrobora a importância de se ter fluxos 
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de informação sistematizados e eficazes na gestão de políticas sociais que englobam 

a proteção social da criança e do adolescente, é dada a partir do passo de “controle”, 

outro passo trazido por Baptista (2000) dentro do planejamento social. 

O controle constitui-se como uma das fases essenciais para atingir os 

objetivos da política ou ação proposta dentro de uma instituição. A partir do controle 

dos dados e informações sistematizadas de forma racional, é possível avaliar as 

ocorrências, desvendando a realidade e essência por trás dos acontecimentos e suas 

repetições envolvendo diferentes sujeitos. 

É necessário estabelecer informações lógicas, com sentido 

concatenado entre si, para que se extraiam dados suficientes e qualificados para 

execução de ações que garantam a efetiva proteção social das crianças e 

adolescentes que chegam vítimas de violência na política de saúde. 

A respeito dessa fase, Baptista (2000) ressalta que  

O controle pode ser definido como a fase em que se processam o 
acompanhamento sistemático, a mensuração e o registro das 
atividades executadas[...] Para assegurar um controle efetivo na 
execução do planejado, devem ser estabelecidas (sempre que 
possível, por ocasião da montagem dos planos, programas ou 
projetos) definições operacionais dos objetivos e das metas 
propostas[...] Há também que se ter a preocupação de montar um 
sistema de informações que permita identificar os bloqueios e os 
desvios à operacionalização do projeto. (BAPTISTA, 2000, p.109-110) 

 

Considerando que o projeto, neste caso, seja a proteção integral à 

criança e ao adolescente, os fluxos de informação geridos na política de saúde, devem 

promover de forma articulada, coerente, racional e eficaz instrumentos de coleta, 

avaliação e planejamento continuados. Reavaliando periodicamente as ações 

propostas de enfrentamento do objeto de mudança e a efetividade alcançada na 

realidade pelas ações selecionadas. Ainda nesse âmbito, concorda Baptista que 

A ação do controle é efetivada em um processo contínuo e dinâmico 
de acompanhamento da execução da ação programada e também, em 
momentos definidos de verificação (mensal, semanal, anual, ao final 
de determinada etapa, etc)[...] A dinâmica de controle pode ser assim 
sintetizada: 
-estabelecimento de padrões[...] 
-acompanhamento da ação e coleta de informações sobre a execução; 
-comparação entre o executado e o programado; 
-correção da execução e/ou revisão do projetos. (BAPTISTA, 2000, 
p.110) 

 

É necessário mencionar também que os fluxos de informação podem 
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ser sinônimo de comunicação entre setores, serviços, redes internas e externas de 

uma instituição. Comunicação por sua vez que permeia os processos organizacionais 

basilares para o alcance dos objetivos propostos pela política para com seu usuário. 

O artigo de Aguiar e Mendes “Comunicação Organizacional e 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na Gestão Hospitalar” (2016), 

ressalta a importância do fator de comunicação nos processos de gestão em saúde. 

Neste sentido, auxiliam a refletir as formas de capacitação técnica administrativa dos 

instrumentos e recursos utilizados na garantia da proteção integral à criança e ao 

adolescente estabelecidos pelo ECA: 

[...] a comunicação é fator de viabilização dos processos demandando, 
assim, a coleta e a divulgação constantes de informações decorrentes 
de fluxos previamente definidos, como: banco de dados alimentados 
e canais abertos junto ao público[...] No ambiente hospitalar a 
comunicação de excelência contribui para a qualidade da assistência 
e para a segurança do usuário, na medida em que diminui a ocorrência 
de erros e favorece a integração da equipe multiprofissional envolvida 
no cuidado. (AGUIAR; MENDES, 2016, p. 141) 

 
Uma vez sabendo sobre o acima elencado, vale-se o esforço de 

relembrar que a qualidade dos serviços prestados institucionalmente a partir das 

ferramentas de tecnologia da informação e instrumentos de controle de 

epidemiologias, como as Fichas SINAN, necessitam de operacionalização de uma 

equipe multiprofissional para que o fluxo seja estabelecido. Em outras palavras, a 

ferramenta não se auto operacionaliza, requer um agente responsável que a opere. 

Aguiar e Mendes (2016) ressalta sobre essa matéria que dentro do 

SUS as redes de atenção à saúde e o fluxo de informações configuram serviços 

complexos. As informações coletadas dentro de tais serviços podem expressar um 

perfil epidemiológico da população local, possibilitando melhorias da qualidade do 

serviço prestado, pois permite o embasamento da ação com a realidade e articulação 

em rede. 

Este sistema é pensado para funcionar em Redes de Atenção à 
Saúde(RAS), com serviços organizados segundo a complexidade e o 
perfil epidemiológico da população[...] Nos serviços de saúde, a 
constituição de redes demanda uma complexa trama de interações 
entre os responsáveis pela organização do sistema (gestores e 
financiadores); os responsáveis pela organização e produção dos 
serviços (gerentes e profissionais) e os cidadãos. Apesar de nesse 
processo envolverem-se instituições e projetos, são sempre pessoas 
que se articulam, conectam e constroem os vínculos necessários ao 
funcionamento de uma rede, tornando-se a informação e comunicação 
elos fundamentais.  (AGUIAR; MENDES, 2016, p.141;143) 
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Os cuidados profissionais supracitados, permitem a qualificação dos 

serviços prestados em consonância com as outras práticas em saúde para 

atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência que chegam ao setor de 

saúde. Práticas profissionais previstas à população como acolhimento, atendimento, 

cuidados profiláticos e tratamento em situações de violência sexual também são 

executadas e mapeadas pelas ferramentas de controle epidemiológico como a Ficha 

SINAN, desta forma, esta também possibilita a realização de avaliação e 

aperfeiçoamento de tais práticas. 

Após realizados os cuidados diretos ao paciente, parte-se então às 

outras ações da política mediadas pelos profissionais da saúde para atenção indireta 

à vítima. Tais quais, a notificação em si, pela Ficha SINAN – fornecendo dados 

epidemiológicos em âmbito nacional e regional – juntamente com o acionamento da 

Rede de Serviços e Políticas para proteção e encaminhamentos específicos ao caso 

do usuário em situação de violação. 

Em síntese, o concatenamento de profissionais das diversas 

especialidades, trabalhando organizadamente, em conjunto e cooperação, aliado ao 

estabelecimento de um fluxo de informações e registros bem orientados, garantirão o 

bom funcionamento e alcance dos objetivos de vigilância epidemiológica para casos 

envolvendo violência e negligência contra crianças e adolescentes. O 

comprometimento dos profissionais com o fluxo de informações presentes nos 

instrumentos de notificação e controle epidemiológicos dentro do setor possibilitarão 

a efetividade da política (e de seu papel) frente às demandas dos usuários do sistema 

de atenção terciária de saúde, especificamente em se tratando de casos de violência 

contra crianças e adolescentes. 
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4 A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇA E 

ADOLESCENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU-UEL)  

Partindo da inserção em campo de estágio na Divisão de Serviço 

Social do HU-UEL, no ano de 2021-2022, em contato com as demandas sociais da 

enfermaria e UTI-pediátrica, durante a presente pesquisa, foram observados os casos 

das crianças e adolescentes vítimas de violência que adentravam o Pronto Socorro 

Pediátrico do serviço. 

Tais experiências instigaram a saber como esse público chegava ao 

serviço, como a violência era identificada, notificada e qual o papel da equipe 

multiprofissional conjuntamente com o serviço social, em relação ao fluxo de 

atendimentos para atenção integral à saúde e proteção de crianças e adolescentes. 

Neste sentido, a observação participante foi um dos procedimentos 

metodológicos adotados para acompanhamento do fluxo físico das informações via 

instrumento Ficha SINAN. Identificou-se em primeiro momento que, assim como 

preconiza a Portaria nº 1.271, de 6 de Junho de 2014, o primeiro profissional do 

serviço de saúde que identifica a violência fica responsável pela notificação 

compulsória. 

 Quando preenchidas pelo Serviço Social são dispostas na sessão de 

administração da Divisão, aguardando o profissional encarregado pelo registro captá-

las e levar ao próximo setor responsável: a epidemiologia. 

Além disto, o Serviço Social utiliza-se das fichas para acionar a Rede 

de Proteção e atenção especializada à criança e ao adolescente. Após isso feito, uma 

cópia digital é mantida na rede de computadores da Divisão em questão para 

armazenamento e controle profissional. 

Neste sentido, ao buscar pelas cópias digitais na rede da Divisão foi 

observada a ausência de categorização das fichas. Por exemplo: separação por tipo 

de notificação – violências contra o idoso, mulher, crianças e adolescentes. Havia 

também ausência de separação por data de ocorrência, como ano. 

Assim, o próximo passo para execução desta pesquisa, foi a 

separação dos instrumentos já arquivados na Rede de computadores em categoria e 

ano de notificação. Desta forma, contribuindo com o que Baptista (2000) enfatiza ser 

parte dos processos de planejamento e controle social: estabelecimento de padrões 

para compreensão da “natureza geral da problemática” (BAPTISTA, 2000, p. 52), 
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decodificação da realidade e conjuntura nas quais os profissionais intervém. 

Após a categorização das fichas que estavam na Divisão de Serviço 

Social do HU/UEL, um total de 33 fichas de violência/negligência contra crianças e 

adolescentes foram localizadas, sendo 2 de encaminhamentos externos. Ou seja, 31 

fichas, no total, preenchidas por assistentes sociais da instituição, entre os anos de 

2020-2021 (recorte temporal desta pesquisa). 

Do total de fichas registradas na Divisão, 51,5% (17 fichas) contém 

indicação de violência sexual e 45% (15 fichas) indicam negligência/abandono. 

O recorte de sexo dos registros aponta para 57,6% (19 fichas) de 

ocorrência de negligência/violência contra crianças do sexo feminino. Sendo que 

57,8% destas vítimas (11 casos) são registros de violência sexual. Destas, 6 crianças 

tinham até 3 anos de idade, 1 criança menor de um ano de idade, e as demais 

possuindo idades entre 7 e 10 anos. 

Das vítimas de negligência/violência do sexo masculino, 14 fichas 

foram registradas, sendo que destas, 42,8% (6 fichas) continham indicação de 

violência sexual. 

Do recorte de sexo dos agressores, 63% (21 fichas) dos registros 

indicam que o  agressor é do sexo masculino, do total de 33 instrumentos preenchidos. 

Dos 21 agressores do sexo masculino, 13 agressores (61,9%) cometeram violência 

sexual. Destes, 12 agressores (92,3%) são da própria família ou amigos 

próximos/conhecidos da família. 

Quando recortamos o sexo do agressor para feminino, encontramos 

que esta categoria corresponde a 27,3% dos registros totais de fichas, ou seja, 9 

fichas. Das quais 77,8% correspondem a ocorrências de negligência e 22,2% 

ocorrências de violência sexual. Este último percentual cai para 11,1% (1 ficha) se 

consideradas as informações conflitantes entre relatório social anexado e dados de 

preenchimento do instrumento, que indicam que do total de 9 fichas SINAN nas quais 

pessoas do sexo feminino são agressoras, 8 são de negligência/abandono e 1 ficha 

indica violência sexual. Cem porcento das fichas com recorte de agressores do sexo 

feminino mostram que estes são da própria família da vítima. 

Um fato importante a ressaltar é que além da menor ocorrência de 

violência sexual quando o agressor envolvido é do sexo feminino, das 7 fichas (77,8%) 

do recorte específico de negligência, sua grande maioria configuravam a partir da 

constatação de acidentes domésticos ou baixa aderência a pré-natal. Uma 
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biologicamente ligada ao papel do sexo feminino (gestação) e outra socialmente 

atribuída (trabalho doméstico enquanto papel social de sexo). 

Das análises qualitativas das fichas foram analisados os aspectos 

lógicos de preenchimento dos itens objetivos da Ficha SINAN municipal e comparados 

também com o relatório descritivo em anexo. Entendendo que a avaliação e 

reavaliação dos processos que envolvem o controle epidemiológico, como já 

ressaltado por Baptista (2000) “Há também que se ter a preocupação de montar um 

sistema de informações que permita identificar os bloqueios e os desvios à 

operacionalização [...].” (BAPTISTA, 2000, p.109-110). 

Dito isto, um primeiro limite encontrado no atual fluxo e que pode 

acarretar dificuldades de mapeamento das informações para registro, se trata das 

informações conflitantes. Das 33 fichas presentes na Divisão de Serviço Social 

analisadas, pelo menos 8 (24,2%) delas apresentaram informações conflitantes e/ou 

preenchimento incorreto do instrumento.  

A exemplo do mencionado acima tem-se: a inserção de 2 sexos de 

agressor quando o relatório demonstra apenas um sexo (e vice-versa); conflito em 

preencher o grau de parentesco para com a vítima (criança) e não em relação ao 

responsável que a acompanhou no atendimento social. Houve também casos de 

preenchimento incorreto da motivação da notificação (violência), negligência 

assinalada juntamente com violência sexual, quando não ocorrida. Um terceiro fator é 

a quantidade de campos que usualmente são preenchidas como “ignorado” a respeito 

da violência, agressor e/ou vítima, que pode indicar baixa compreensão de 

funcionamento do instrumento SINAN. 

Dando prosseguimento nas observações, o passo seguinte à análise 

qualiquantitativa das fichas, foi buscar a Divisão de Epidemiologia do Hospital 

Universitário de Londrina para conferir se o fluxo de informações viabilizado pelo 

instrumento das 31 fichas (2 de encaminhamento externo e 31 interno) haviam 

chegado ao seu destino e sido registradas no sistema nacional SINAN. 

Para este segundo momento, em conjunto com o auxílio dos 

profissionais dessa Divisão, adentramos a plataforma SINAN online, com as 

credenciais do HU-UEL. Realizamos uma busca de todos os casos registrados entre 

os anos de 2020-2021, com faixa etária de 0 a 18 anos incompletos, registrado como 

agravo de “violência interpessoal/autoprovocada”. 

Tal busca retornou um total de 47 registros de todo o HU-UEL no 
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mencionado período, com os filtros elencados. 

Após isso, realizou-se uma busca ativa por 3 fichas vindas do Serviço 

Social que possuíam faixa etária maior de 18 anos no registro, pois se tratava de 

negligência da mãe grávida para com o pré-natal, qualificando violência contra a 

criança (nascituro), mesmo que a ficha seja registrada em nome da mãe. 

Assim, das 31 fichas internas do Serviço Social do HU-UEL, 

constatou-se a ausência de registro de 15 delas no SINAN (48,4% das ocorrências), 

corroborando com a hipótese desta pesquisa com relação à subnotificação de 

violência contra crianças. Tal fato também indica falhas no fluxo físico das fichas e/ou 

bloqueios e desvios (BAPTISTA, 2000), que impactam a efetividade da prestação do 

serviço e objetivos da política de saúde terciária no combate e atenção às crianças e 

adolescentes vítimas de violência. 

Após identificadas as Divisões que participam do fluxo de informações 

a partir da Ficha SINAN, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 4 

profissionais alocados nos setores de: Serviço Social, Centro de Controle de Infecções 

Hospitalares (CCIH) e Núcleo de Epidemiologia do HU-UEL. Completando assim a 

esfera de pesquisa de campo proposta pelos procedimentos metodológicos. 

Das entrevistas, tem-se que do total de quatro profissionais 

entrevistadas: todas se declaram do sexo feminino. Duas são da área de Serviço 

Social e duas são da área de Enfermagem. Duas trabalham no atendimento direto aos 

usuários, uma trabalha na coordenação/gestão dos processos e uma trabalha na 

Divisão/Núcleo de Epidemiologia. Duas entrevistadas possuem contrato de 

Chamamento Público e duas possuem vínculo Estatutário. 

As entrevistas indicaram que todas as profissionais têm contato com 

a ficha de notificação, no entanto em estágios diferenciados desde o preenchimento 

até a inserção no sistema SINAN. Duas entrevistadas afirmam atender diretamente 

aos usuários, enquanto duas têm contato apenas com o instrumento. 

A partir do questionamento aos profissionais se estes são os primeiros 

a terem contato com a Ficha SINAN, começam a ser ressaltadas novas divergências 

e conflitos de informação sobre o fluxo de atendimento e registro das violências. 

Das quatro profissionais, 1 destaca que sim, é a primeira e entrar em 

contato com a Ficha; 1 destaca que não necessariamente; e 2 destacam que não são 

as primeiras a terem contato com o instrumento.  

Do relato das entrevistadas pôde-se notar o conflito de informações 
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entre profissionais de um mesmo setor, em que uma profissional afirma que 

“geralmente” é a primeira a entrar em contato para fazer busca ativa entre serviços, 

enquanto a outra profissional afirma que “não necessariamente”, podendo ser a 

primeira se identificar violência/suspeita, porém destaca que o setor é uma segunda 

instância/atendimento acionada após a identificação/suspeita de violência pela 

equipe. 

Seguindo a entrevista, foi questionado se outros profissionais ou 

Divisões entrariam em contato com a Ficha após o contato do entrevistado. Neste 

ponto, 3 entrevistadas respondem que a Ficha segue para outro setor após elas terem 

contato e 1 entrevistada afirma ser o destino que finaliza o fluxo das Fichas SINAN. 

Uma segunda divergência a respeito dos fluxos é ressaltada com essa 

questão. Três profissionais indicam que o Núcleo de Epidemiologia do HU-UEL 

entrará em contato com a Ficha após eles. Uma profissional ressalta, em especial, 

que o Núcleo de Epidemiologia é responsável pela captação de todas as fichas nos 

diferentes setores da Instituição, entretanto outra profissional enfatiza que o Núcleo 

recolhe exclusivamente na Divisão de Serviço Social e que não sabe informar o fluxo 

partindo de outras Divisões. 

[...]a ficha em si é encaminhada para o setor de vigilância 
epidemiológica do Hospital, pela necessidade de ser feita a inserção 
no sistema nacional desses dados. [...] A partir do momento que a ficha 
é feita, até onde eu sei, o setor de epidemiologia passa nos setores 
recolhendo as fichas de notificação. Então assim, é no próprio setor 
de origem onde a criança está internada. (ENTREVISTADA 2) 
 
Eu pego aqui no Serviço Social mesmo, mas só aqui, não passo nas 
outras unidades. Aí a Ficha vai para a CCIH e retorna para gente[...] 
Eu acho que eles (outros profissionais/setores) trazem até vocês aqui 
no Serviço Social. Não sei te dizer ao certo. (ENTREVISTADA 4) 

 

A questão subsequente pedia que a profissional sintetizasse o fluxo 

que a Ficha SINAN percorria desde seu preenchimento até completar o fluxo. Três 

profissionais responderam que passa do Serviço Social para a Epidemiologia. Uma 

profissional acrescenta que do Pronto Socorro ou Serviço Social é encaminhada à 

Epidemiologia. 

A respeito das formas de comunicação entre os Setores mencionados 

acima com a Epidemiologia, das quatro entrevistadas, duas afirmam haver busca ativa 

das fichas no Pronto Socorro e Serviço Social, duas afirmam ocorrer somente no 

Serviço Social. 
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[...]A gente deixa no Setor de Serviço Social, na pasta da 
Epidemiologia. E a epidemiologia vem buscar[...]quando passa pelo 
Serviço Social. Não são todas as situações que a gente consegue 
abranger. Então as vezes tem alguma situação de negligência 
identificada pela equipe do PS. Eles fazem a notificação, deixa a cópia 
com a equipe de enfermagem (se foram eles que identificaram) e após 
isso qual o fluxo que segue nessa equipe, eu não tenho conhecimento 
até que a Ficha chegue na Epidemiologia[...]eu não sei o fluxo quando 
não passa pelo serviço social, mas quando passa, é assim. 
(ENTREVISTADA 1) 
 
A partir do momento que a ficha é feita, até onde eu sei, o setor de 
epidemiologia passa nos setores recolhendo as fichas de notificação. 
Então assim, é no próprio setor de origem onde a criança está 
internada[...] pode ser que tenha sido identificada no próprio 
atendimento social – ai a gente faz o preenchimento dentro do nosso 
serviço, deixamos uma cópia no nosso setor administrativo dentro do 
serviço social e a vigilância epidemiológica passa diariamente 
recolhendo as Fichas de notificação. (ENTREVISTADA 2) 
 
Depende de quem fez a notificação. Se for um residente médico do 
Pronto Socorro é: do pronto socorro, secretaria do PS e recolhem lá. 
O Núcleo sempre faz essa busca ativa das Fichas. Todos os dias ele 
passa no Pronto Socorro, Serviço Social para ver a declaração de 
óbito e os demais setores eles vão rastreando pelo sistema [...] Eu 
confiro também, se tem dados ilegíveis, se está faltando endereço, 
cartão nacional SUS, completo a ficha e fecho a ficha [...] eu checo no 
sistema se foi de alta, e dou seguimento para a digitação no Sinan. 
(ENTREVISTADA 3) 
 
Eu pego aqui no Serviço Social mesmo, mas só aqui, não passo nas 
outras unidades. Aí a Ficha vai para a CCIH e retorna para gente [...] 
Isso, porque eu passo todos os dias para buscar as Declarações de 
Óbito e como a gente fica do lado da CCIH eu já levo as notificações 
também. (ENTREVISTADA 4) 
 
 

Analisando as falas durante as entrevistas, pode-se identificar que 

todos os profissionais sabem que, com certeza, é feita busca ativa no Serviço Social. 

Porém o fluxo das Fichas não fica claro entre os demais setores nos quais as fichas 

também são preenchidas. 

O fluxo quando as fichas saem do setor de Serviço Social fica um 

pouco mais explícito e convergente nas falas das entrevistadas. Após serem 

preenchidas e disponibilizadas no Setor administrativo do Serviço Social, a Ficha 

segue para o Núcleo de Epidemiologia, em seguida, para a CCIH, e finaliza o ciclo 

(novamente) no Núcleo para registro no SINAN. 

Uma terceira análise possível na presente questão às entrevistas é 

que tanto o entendimento sobre a busca ativa, quanto o fluxo seguido entre os setores 
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e a comunicação entre a equipe não é necessariamente padronizada. Não há um 

protocolo institucional fixo e que seja de amplo conhecimento multiprofissional para 

garantia da continuidade de registros das informações. 

Quando questionadas a respeito da percepção do fluxo em geral, 

duas profissionais percebem as etapas e funcionamento do fluxo de forma 

ligeiramente mais profunda, enquanto duas demonstram não possuírem informações 

suficientes para compreender o fluxo completo que as notificações seguem. 

Depois que essa ficha sai do Serviço Social e vai para a epidemiologia, 
eu não sei qual é o restante dos trâmites para onde que vai, como é 
feita a tabulação desses dados. Porque isso não é uma informação 
que eu tenho acesso. 
Talvez até seja divulgado pela Intranet, mas eu não acompanho, não 
sei. (ENTREVISTADA 1) 
 
Não posso te responder isso. Porque como a gente não acompanha 
esses casos, então não sei te dizer se estão sendo notificados todos, 
se está cumprindo a demanda, se estão todos os casos notificados... 
Não sei te dizer, teria que ser com o pessoal do serviço social mesmo. 
(ENTREVISTADA 4) 

 

Das informações coletadas pela entrevista, foi possível notar que as 

opiniões convergem para enfatizar a importância do fluxo para elaboração de 

indicadores sociais de violências contra crianças e adolescentes, enquanto subsídio 

para formulação de políticas sociais que visem controle epidemiológico do fenômeno. 

As entrevistadas que demonstraram conhecer melhor o fluxo, também 

convergem suas opiniões para a questão da subnotificação das violências. Pela 

análise das falas, é possível compreender que a baixa formação e compreensão dos 

profissionais de saúde acerca do instrumento, acarreta o não-preenchimento ou 

preenchimento inadequado das Fichas, corroborando formas de velar a violência 

contra crianças e adolescentes, subnotificar e impactar as mediações e ações sociais 

realizadas pelos órgãos responsáveis pelo controle social de epidemiologias, agravos 

e vulnerabilidades. 

Eu acho que assim, a gente sabe que a ficha SINAN ela tem a inserção 
dos dados no sistema nacional de notificação, justamente para 
produzir dados epidemiológicos. Então assim, ela é bem importante, 
pois a partir dela que se tem os dados para se pensar em políticas 
públicas, voltadas a situação de violência em si, mas eu acredito que 
necessite de uma capacitação melhor para os profissionais 
envolvidos, de repente, sobre a maneira correta de preencher esse 
instrumento. 
Bacana a gente ter essa orientação de como isso se dá internamente, 
desse percurso dentro do hospital, de ter um pouco mais de divulgação 
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desse fluxo como um todo. Isso seria bacana. Desde que eu entrei, 
particularmente, não tive nenhuma capacitação específica voltada a 
essa questão e ocorre que assim: acredito que talvez tenham 
subnotificações. Talvez tenham casos que deveriam ter sido 
notificados e talvez não foram, por “N” situações. Então, seria bacana 
uma capacitação para todos os funcionários do hospital, qualquer 
profissional de saúde pode também preencher esse instrumento. Mas 
no sentido de entender melhor esse fluxo dentro do hospital. Porque a 
gente sabe que é importante e obrigatório a notificação, existem 
legislações que orientam que sob qualquer suspeita ou situação de 
violência precisa ser notificada contra criança e adolescente, idoso, 
contra mulher, mas talvez, para um esclarecimento maior acerca de 
como se dá esse fluxo. (ENTREVISTADA 2) 
 
Quando é criança, eu acho que o fluxo flui melhor. As vezes os 
pediatras e os assistentes sociais também, eles têm uma atenção 
maior com a violência contra criança e bebê. Então faz a notificação e 
vem pra gente bem rápido. 
As vezes, o adolescente demora mais. Fica meio negligenciado, a 
gente vê que a notificação foi feita bem depois que internou, as vezes 
não tem quase história, não sabem o que aconteceu direito, é um 
resumo muito sucinto, não tem informações para você entender como 
foi a violência. E provavelmente, que é o mesmo que acontece com 
outros serviços de saúde, é subnotificado[...] É muito importante. Tudo 
no Brasil, você tem que ter uma demanda. Se você não tiver um 
indicador, quantos casos estão acontecendo, o que mais está 
acontecendo e não passar isso adiante, aí as políticas públicas não se 
modificam, tem que ter um dado, por exemplo “o que está acontecendo 
em Londrina?”[...] é uma chance de você intervir na política atual e 
mudar, criar melhores condições sociais, melhores condições no 
serviço de saúde. 
Porque quando é um agravo que você não vê tanto, é uma coisa. 
Agora, quando é um que você olha e pensa “nossa,quantos!”, tem que 
ter uma outra área com mais gente trabalhando nisso, tem que ter 
ações sociais voltadas a esses agravos. (ENTREVISTADA 3) 

 

Os relatos das profissionais vão ao encontro ao que ressaltam 

Mendes e Aguiar (2016) sobre a importância de uma boa comunicação entre setores 

e profissionais para que seja aprimorada a qualidade dos serviços prestados na 

medida em que a alimentação dos bancos de dados é garantida e o fluxo de dados é 

efetivado. 

[...] a comunicação é fator de viabilização dos processos demandando, 
assim, a coleta e a divulgação constantes de informações decorrentes 
de fluxos previamente definidos, como: banco de dados alimentados 
e canais abertos junto ao público[...] No ambiente hospitalar a 
comunicação de excelência contribui para a qualidade da assistência 
e para a segurança do usuário, na medida em que diminui a ocorrência 
de erros e favorece a integração da equipe multiprofissional envolvida 
no cuidado. (AGUIAR; MENDES, 2016, p. 141) 
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Também é possível enfatizar a fala de Baptista (2000) a respeito da 

necessidade de uma gestão de políticas sociais que produzam indicadores que 

decodifiquem a realidade que se intervém profissionalmente, executando uma prática 

efetiva na realidade social do usuário: 

O objetivo do estudo dos dados de situação é obter uma compreensão 
mais aprofundada da questão objeto de ação e estabelecer a natureza 
geral da problemática[...] A questão imediata de ser problematizada, 
decodificada, de forma a explicitar suas determinações conjunturais e 
estruturais: para que haja uma ação efetiva sobre uma situação. 
(BAPTISTA, 2000, p.52-53) 

 

Por fim, foi abordada a perspectiva profissional das entrevistadas 

sobre a possibilidade de aperfeiçoamento do fluxo das fichas SINAN e quais 

estratégias poderiam ser utilizadas para isso.  

Três profissionais responderam acreditar que o fluxo pode ser 

aperfeiçoado, enquanto uma, não soube responder. 

Nesse aspecto também não posso te ajudar. Porque como a gente 
notifica todas as outras doenças e não só a violência, e eu estou aqui 
há bem pouco tempo, não sei te dizer se o fluxo está certo. Até porque 
eu nunca fui das unidades para saber se tem bastante caso aqui, 
encaminhado para cá. (ENTREVISTADA 4) 

 

Dos profissionais que acreditam que o fluxo pode ser melhorado, 

estes citam como pontos chaves de importância a garantia de informações 

epidemiológicas e estatísticas que embasam a tomada de ação profissional em 

relação ao combate à violência contra crianças e adolescentes. 

Ah, eu acho que poderia melhorar, né? Porque são dados importantes 
para a gente ter conhecimento de quantas notificações tiveram no 
período, no semestre, para a gente também entender o que está 
acontecendo no nosso meio[...] Para a garantia de informações, 
estatísticas mesmo. Super importante e para a partir daí a gente tomar 
uma posição, porque essa questão da violência contra a criança, eu 
vejo que é um crescente. Tem semanas que não tem nenhum, mas 
tem semanas que a gente chega a atender dois, três, quatro, as vezes 
um por dia. Então é uma situação bem séria. (ENTREVISTADA 1) 
 
Exato, e assim, até para esclarecer os profissionais ne? Ressaltar e 
reforçar a importância do preenchimento correto, porque ai são dados 
que vão pro ministério da saúde, vão gerar dados epidemiológicos. 
Então é importante que eles sejam dados fidedignos e para que não 
se tenha tanta subnotificação, porque as vezes o dado que está la, 
não é um dado real. Então valeria a pena uma capacitação. 
[...] A ficha SINAN tem esse objetivo, alimentar o sistema nacional de 
informação, para que se possa sim pensar em políticas públicas 
voltadas ao atendimento dessas situações, de prevenção, enfim... E 
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em alguns municípios ela é um instrumento de comunicação entre a 
Rede, nem todos, mas alguns municípios acabam se utilizando dessa 
ficha SINAN para poder acionar esses serviços para garantir a 
proteção. (ENTREVISTADA 2) 
 
Sim, sempre há. 
Primeira coisa eu acho que os profissionais da saúde: serviço social, 
psicologia, que trabalham em Pronto Socorro, têm que ser treinados. 
Qual o problema? Porque em um hospital escola, cada dia tem um 
residente lá, cada dia uma escala, as vezes a reumato tá lá, atende o 
adolescente, eles não sabem preencher a ficha, então chega uma 
ficha muito mal preenchida, a história não é coletada direito, sem todas 
as informações sobre a história da violência que aconteceu. Então 
primeiro a capacitação, mais na graduação, ensinar como preenche 
uma ficha, no setor, no PS, “Como ser faz essa ficha”. Eu dou 
capacitação pra quem me procura, mas eu não sou exclusiva do 
Núcleo, mas quando tem, eu faço, senão eu tenho um trabalho maior 
em tentar arrumar (a ficha). Mas tem coisa que não tem como arrumar, 
a pessoa vai embora, não tem mais como você saber a história. 
Segundo, a própria graduação deveria ensinar que é OBRIGAÇÃO de 
quem atendeu o paciente fazer a notificação, muitas pessoas não 
fazem. Muitos atendimentos em consultórios que os profissionais não 
notificam, é uma perda enorme. Todos os serviços de saúde teriam 
que ter essa conscientização maior de profissional sobre sua 
responsabilidade. 
E aqui o certo é que deveria ter mais gente trabalhando no Núcleo. Eu 
não deveria estar ajudando outro setor, mas eles não dao conta, ainda 
mais com dengue e COVID. (ENTREVISTADA 3) 
 

 
As entrevistadas convergem à opinião de haver necessidade de 

capacitação e formação continuada para os profissionais da saúde sobre o 

preenchimento do instrumento, para que possa ser garantido o bom funcionamento 

dos serviços públicos de proteção às crianças e adolescentes. Nesse sentido, foi 

destaque também a necessidade de ênfase na formação profissional que instrua a 

obrigatoriedade, por lei, do preenchimento da Ficha SINAN pelo primeiro profissional 

que identifica a violência ou suspeita, para redução da subnotificação. 

Em conclusão, um último ponto ressaltado como importante para 

eficiência do funcionamento do fluxo, além da capacitação dos profissionais da saúde, 

foi a ampliação de recursos humanos para atender essa demanda, uma vez que os 

profissionais que ali se encontram lidando com as notificações, estão em condições 

de superlotação de requisições, auxiliando em processos não concernentes às suas 

atribuições/funções, muitas vezes, e aderindo à demandas extras, fato que pode 

prejudicar a qualidade do serviço em detrimento do fator quantitativo de produção (de 

atendimento/processamento de Fichas). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho intentou trazer à tona a problematização do 

fenômeno da violência contra crianças e adolescentes na sociedade contemporânea, 

explicitando a importância de conhecer as manifestações objetivas e subjetivas de 

suas expressões na vida do usuário que adentra o sistema público de saúde para que 

as intervenções profissionais possam ser qualificadas em suas respostas integrais à 

essa demanda. 

De mesmo modo, a partir da inserção em campo de estágio e em 

contato com essa demanda objetiva, bem como, partindo da aproximação com os 

instrumentos e fluxos de informações de violências contra crianças e adolescentes, 

levantou-se a hipótese de o fluxo possuir falhas ou brechas que comprometessem a 

geração de indicadores sociais epidemiológicos sobre violência. Outrossim, 

necessitando de aperfeiçoamento do fluxo das informações sobre violências 

cometidas contra crianças e adolescentes. 

A partir da análise das fichas SINAN de violência contra crianças e 

adolescentes, seu fluxo e destino para registro, verificou-se a hipótese inicial da 

pesquisa, de forma que 48,4% das fichas arquivadas na Divisão de Serviço Social, 

entre os anos de 2020 e 2021 não completaram o fluxo de informações até o registro 

no sistema nacional de notificações SINAN. 

Considerando o período delimitado para levantamento documental, 

2020-2021, as Fichas SINAN de notificações de violência estavam inseridas em 

contexto de vigência de pandemia pelo Novo Coronavírus (COVID-19), não sendo 

possível analisar as modificações nos índices de notificação no período anterior e 

posterior à pandemia. No entanto, ressalta-se que recentes estudos (LEVANDOWSKI 

ET AL, 2020; PLATT, 2021) a temática apontam para aumento de casos, 

simultaneamente ao fenômeno de subnotificação de violências interpessoais 

relacionadas ao ambiente doméstico com crianças e adolescentes. 

Para além destes resultados, as entrevistas com profissionais 

participantes do fluxo de informações, corroboraram os posicionamentos trazidos em 

pesquisa bibliográfica no sentido de que há especial necessidade de qualificação do 

serviço de saúde no sistema terciário, para que seja possível atender integralmente 

as necessidades das crianças e adolescentes vítimas de violência, assim como, 

planejamento de formas de combate ao fenômeno. 
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A partir das entrevistas também se constatou, assim como ressaltado 

pelos autores referenciados no presente trabalho, a responsabilidade articulada entre 

deveres do Estado, família e sociedade civil em garantir uma sociabilidade livre de 

formas de exploração, opressão e discriminação. Para tal, é possível ressaltar a 

necessidade de ampliação da atenção Estatal para ações e políticas públicas que 

efetivem condições de proteção social às crianças e adolescentes, a exemplos disto: 

ampliação de recursos humanos e institucionais qualificados, em especial na atenção 

terciária em saúde – foco deste trabalho. 

Também se demonstrou a necessidade latente de formação 

profissional com capacitações a respeito do atendimento, notificação e fluxo 

estabelecidos no interior do serviço, alocando as responsabilidades individuais e 

coletivas para efetiva comunicação entre setores e cumprimento dos objetivos da 

proteção social e proteção em saúde dos usuários. 

Em conclusão, se faz importante ressaltar também, não como 

objetivos propostos para o presente trabalho, mas como atividade desenvolvida em 

período de estágio, ao lado desta pesquisa, os encaminhamentos feitos a partir da 

identificação de necessidade de aperfeiçoamento do fluxo de informações da ficha 

SINAN no HU-UEL. 

Em primeiro lugar, elenca-se que todas as fichas subnotificadas 

presentes no Serviço Social foram reencaminhadas em primeira mão para a Comissão 

de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital Universitário, e protocolado seu 

recebimento via assinatura dos responsáveis pelo setor. Assim, poderão seguir com 

o fluxo de registro e notificação regional e nacional. 

Em segundo lugar, mas não menos importante, em finalização do 

presente trabalho, e como plano de ação de estágio e contribuição de estagiária ao 

campo, em supervisão direta, a Divisão de Serviço Social propôs e construiu um Plano 

Operacional Padrão (POP) que padroniza os atendimentos multiprofissionais para 

atender integralmente as demandas das crianças e adolescentes vítimas de violência 

usuárias do HU-UEL. Para isso construiu-se as atribuições profissionais dos 

Assistentes Sociais, bem como suas ações, instrumentos utilizados e 

encaminhamentos à Rede de atenção especializada. Os demais profissionais das 

áreas de psicologia, medicina e enfermagem receberam cópias para acrescentarem 

suas atribuições, responsabilidades e procedimentos para que, após isso feito, seja 

protocolado na Superintendência e Diretoria responsáveis pela Instituição. 
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Por fim, ressalta-se aqui a necessidade de reforço das ações do 

Estado compromissadas em ampliação do financiamento de ações de combate e 

prevenção às violências e exploração contra crianças e adolescentes.  Assim como o 

comprometimento dos profissionais da saúde em garantir um fluxo efetivo, uma gestão 

humanizada e com visão multiprofissional que possa acolher, atender e proteger a 

criança e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violação. De mesmo modo, em 

conformidade com o artigo 4º do ECA, em que traz o “[...] dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

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

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” ressalta-se a ação 

familiar, em comunicação com Estado e Sociedade Civil a responsabilidade primária 

em buscar serviços, políticas e recursos que atendam as crianças e suas demandas, 

proporcionando um ambiente saudável para desenvolvimento e crescimento, de 

maneira participativa, cidadã e livre de violações e opressões. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



63 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Fábio Campos; MENDES, Vera Lúcia Peixoto Santos. Comunicação 
organizacional e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na gestão 
hospitalar. Perspectivas em Ciência da Informação, [S.L.], v. 21, n. 4, p. 138-155, 
dez. 2016. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1981-5344/2690. 
 
ALENCAR JUNIOR, Osmar G.. Crise global e a necropolítica do governo Bolsonaro 
em tempos de pandemia. Ciências Sociais Unisinos, Sao Leopoldo, v. 56, n. 3, p. 
266-276, set. 2020. Disponível em: 
http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/csu.2020.56.3.02/60
748335. Acesso em: 18 fev. 2022. 
 
ALVES, Jakelline Miranda; VIDAL, Emery Ciana Figueiredo; FONSECA, Fernando 
Luiz Affonso; VIDAL, Eglidia Carla Figueiredo; SILVA, Maria Joana da; PINTO, 
Antônio Germane Alves; AQUINO, Priscila Sousa. Notificação da violência contra 
crianças e adolescentes por profissionais de saúde. Revista da Faculdade de 
Ciências Médicas de Sorocaba, [S.L.], v. 19, n. 1, p. 26-32, mar. 2017. Pontifical 
Catholic University of Sao Paulo (PUC-SP). http://dx.doi.org/10.5327/z1984-
4840201726596. 
 
BLEICHER, L., and BLEICHER, T. Esse tal de SUS. In: Saúde para todos, já! 
[online]. 3rd ed. Salvador: EDUFBA, 2016, pp. 15-40. ISBN 978-85-232-2005-1. 
Disponível em: https://doi.org/10.7476/9788523220051.0003. Acesso em: 23 mar. 
2022. 
 
BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento Social: intencionalidade e 
instrumentalização. São Paulo: Veras Editora, 2000. 
 
BARROSO, Milena Fernandes. Violência estrutural: mediações entre “o matar e o 
morrer por conta”. Katálysis, Florianópolis, v. 2, n. 24, p. 397-406, ago. 2021. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência de Média e Alta 
Complexidade no SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : 
CONASS, 2011. 223 p. (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 4) 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 588, de 18 de julho de 
2018. Resolução Nº588, de 12 de Julho de 2018. Brasília , DF, Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2018/Reso588.pdf. Acesso em: 15 fev. 2022 
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 27 
maio. 2022. 
 
BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. 
 



64 

BRASIL. Ministério Público do Paraná (MPPR). Crianças e Adolescentes: Tipos de 
Violência. Curitiba- PR. ©2021. Disponível em: <https://crianca.mppr.mp.br/pagina-
2148.html#>; Acesso em: 23 de Set. de 2021. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde 
de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências Brasília- 
DF, 2010. 
 
BRASIL. Secretaria de Saúde do DF. Manual de atendimento às vítimas de 
violência na Rede de Saúde pública DO DF.  Brasília-DF. 2ª. ed, 2009. 
 
BRAVO, Maria Ines Souza. AS CONTRARREFORMAS NA POLÍTICA DE SAÚDE 
DO GOVERNO TEMER. Argumentum, Vitória, v. 10, n. 1, p. 9-23, jan. 2018. 
 
CASTELO, Rodrigo. A “Questão Social” nas obras de Marx e Engels. Praia 
Vermelha, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 85-95, 08 abr. 2010. Disponível em: 
http://www.unirio.br/unirio/cchs/ess/Members/rodrigo.castelo/artigos/a-questao-
social-nas-obras-de-marx-e-engels. Acesso em: 21 nov. 2021. 
 
CASTRO, Michele G. Bredel de. Noção de Criança e Infância: Diálogos, Reflexões, 
Interlocuções. In: Seminário do  16° COLE Vinculado , 16., 2007, Campinas. Noção 
de Criança e Infância: Diálogos, Reflexões, Interlocuções. Campinas: Unicamp, 
2007. p. 1-11. Disponível em: https://alb.org.br/arquivo-
morto/edicoes_anteriores/anais16/sem13pdf/sm13ss04_02.pdf. Acesso em: 12 abr. 
2022. 
 
DOMENACH, Jean-Marie. La violencia y sus causas. ONU: Unesco, 1981. 294 p. 
 
FONSECA, Franciele Fagundes et al. As vulnerabilidades na infância e adolescência 
e as políticas públicas brasileiras de intervenção. Revista Paulista de Pediatria, 
São Paulo, v. 2, n. 31, p. 258-264, jan. 2013. 
 
GIOVANELLA, L., et al. orgs. Políticas e sistemas de saúde no Brasil [online].Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012. 2nd. ed. rev. and enl. ISBN 978-85- 
7541-349-4. Available from SciELO Books 
 
GISELE NADER BASTOS (Porto Alegre). SUS: dos aspectos históricos a atualidade. 
Porto Alegre: Una-Sus, 2012. 61 slides, color. Disponível em: 
https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/423. Acesso em: 16 fev. 2022. 
 
LEVANDOWSKI, Mateus Luz et al. Impacto do distanciamento social nas 
notificações de violência contra crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul, 
Brasil. Cadernos de Saúde Publica, Rio Grande do Sul, v. 1, n. 37, p. 1-15, 06 nov. 
2020. 
 
MAY, T. Pesquisa social: questões, métodos e processo. 3.ed. Porto Alegre, 
Artmed, 2004. 
 
MENDONÇA, Laura Costa de Paiva e et al. Violência Contra Crianças e 
Adolescentes: tempo de barbárie e de regressão de direitos. São Luis: Cidade 



65 

Universitária da Ufma, 2013. 10 p. 
 
TRUGILHO, Silvia Moreira.  2020. A violência como manifestação da questão 
social com rebatimentos na saúde. Vitória- ES. 8º Encontro Internacional de 
Política Social. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 
21.ed. Petrópolis - RJ, Editora Vozes: 2002.  
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza.  2009. Pesquisa Social, teoria, método e 
criatividade. Capítulo 10: TÉCNICAS DE PESQUISA: Entrevista como técnica 
privilegiada de comunicação. Ed. Vozes. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Violência e Saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2010. 134 p. 
 
NETTO, Jose Paulo. Cinco Notas a propósito da “Questão Social". 3. ed. Lapa - 
Rio de Janeiro: ABEPSS, 2001. 
 
PLATT, Vanessa Borges; GUEDERT, Jucélia Maria; COELHO, Elza Berger Salema. 
VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND ADOLESCENTS: notification and alert in 
times of pandemic. Revista Paulista de Pediatria, Florianopolis, v. 39, n. 1, p. 1-7, 
out. 2021. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rpp/a/Ghh9Sq55dJsrg6tsJsHCfTG/?format=pdf&lang=pt. 
Acesso em: 28 jun. 2022. 
 
RIO DE JANEIRO. JULIA NEVES. . Atenção primária à saúde terá novo modelo 
de financiamento. 2019. Disponível em: 
https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/atencao-primaria-a-saude-tera-
novo-modelo-de-financiamento. Acesso em: 17 fev. 2022. 
 
ROSA, R. et al. Violence: concept and experience among health sciences 
undergraduate students. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.14, n.32, p.81-90, 
jan./mar. 2010. Disponível em: 
<scielo.br/j/icse/a/Cbr3ChY6bdPSc7kNvwN5LTk/?lang=pt&format=pdf>; acesso em: 
16 de Nov de 2021. 
 
SANTOS, Ronaldo Teodoro dos. O neoliberalismo como linguagem política da 
pandemia: a saúde coletiva e a resposta aos impactos sociais. Physis: Revista de 
Saúde Coletiva, [S.L.], v. 30, n. 2, p. 1-9, jun. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Sistema de Informação de Agravos de Notificação: 
Normas e Rotinas. 2ª ed. Brasília- DF: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 68 p. : 
il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Aplicativos/sinan_net/Manual_No
rmas_e_Rotinas_2_edicao.pdf. Acesso em: 19 fev. 2022. 
 
SETUBAL, A. A. Pesquisa em Serviço Social: utopia e realidade. São Paulo: 
Cortez, 1995. 



66 

 
SIERRA, Vania Morales et al. Vulnerabilidades e Fatores de Risco na Vida de 
Crianças e Adolescentes. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 
148-155, jan. 2006. 

SUS 30 ANOS. Rio de Janeiro: Fiocruz, v. 59, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

APÊNDICE A 
Roteiro para Entrevistas Semiestruturadas 

 

Identificação do Profissional 

1-Formação Acadêmica: 

2- Cargo dentro da Instituição: 

3- Setor em que está alocada (o) 

4- Tipo de contrato com a Instituição: 

5-Tempo de trabalho na instituição: 

6- Sexo/gênero: 

 

Identificação dos fluxos da Ficha SINAN (para violências praticadas 

contra crianças e adolescentes) 

7-Você atende situações de violência contra crianças e adolescentes? 

8-Você tem/teve/pode ter contato com a Ficha SINAN em casos de violência 

contra criança e adolescente?  

9- Você é, geralmente, o primeiro profissional a entrar em contato com a 

Ficha? Se não, qual(is) outra(s) Divisão(ões) entraram em contato 

anteriormente? 

10- Outros profissionais/Divisões entrarão em contato após você? Quais? 

11- Em síntese, você saberia as Divisões pelas quais a Ficha SINAN percorre 

até completar seu fluxo? 

12- Qual é a sua percepção sobre este fluxo?  

13- Há possibilidade de aperfeiçoamento? 
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APÊNDICE B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 
A GESTÃO E FLUXO DE DADOS NO HU - UEL” 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “VIOLÊNCIAS CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A GESTÃO E FLUXO DE DADOS NO HU-UEL”, 

a ser realizada em “Londrina/PR”. O objetivo da pesquisa é “Compreender o fluxo 

de informações das violências identificadas durante o atendimento a crianças e 

adolescentes atendidos no Hospital Universitário de Londrina- HU-UEL.”. Sua 

participação é muito importante e ela se daria na concessão de uma entrevista e 

exigirá que você responda algumas perguntas sobre sua experiência com o Fluxo de 

Informações sobre violências contra Criança e Adolescentes que são atendidas pelo 

HU-UEL, por meio das Fichas SINAN. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-

se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas 

com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade, 

sendo que a gravação da entrevista servirá apenas para agregar maior fidedignidade 

às análises, sendo destruída após a conclusão do trabalho. Esclarecemos ainda, que 

você não pagará e nem será remunerado(a) por sua participação. Garantimos, no 

entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, quando 

devidas e decorrentes especificamente de sua participação. Os benefícios esperados 

são a contribuição na identificação dos fluxos de informação acerca da Ficha SINAN, 

em casos de atendimento de violações de direitos de crianças e adolescentes, bem 

como subsidiar reflexões sobre os limites e possibilidades na gestão e sistematização 

dos registros das informações contidas nas Fichas SINAN. Quanto aos riscos podem 

ocorrer no desenvolvimento da entrevista, quando por quaisquer razões o entrevistado 

não se sentir apto para continuar a entrevista, o que lhe é resguardado pelo Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Diante dessa possível ocorrência, 

respeitada a opção do sujeito, caberá à pesquisadora identificar outras fontes para 
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coleta de dados. Ainda, se porventura o sujeito da pesquisa considerar quaisquer 

impedimentos e de qualquer natureza (distância, comodidade, dispêndio de tempo, 

dentre outros) em relação ao tempo-espaço na concessão da entrevista, caberá à 

pesquisadora se adequar às exigências do sujeito, resguardando e suprindo suas 

ressalvas. 

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos 

contatar Caroline Remedi, Rua Lazaro Zamenhof, nº 521, telefone (43) 98412-1442, 

e-mail: caroline.remedi@uel.br ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao 

prédio do LABESC – Laboratório Escola, no Campus Universitário, telefone 3371-

5455, e-mail: cep268@uel.br. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual 

teor, sendo uma delas devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 

      Londrina, ___ de ________de 20__. 

               

       Pesquisador Responsável                                                   

RG:__________________________                         

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________ (colocar nome por 

extenso do participante da pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cep268@uel.br
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APÊNDICE C 

Roteiro de Observação 
 

Processos a serem observados no campo: 
 

1) Preenchimento das Fichas SINAN, em casos de crianças e adolescentes 
vítimas de violência/negligência, feito pelos profissionais do Serviço Social. 

2) Armazenamento eletrônico das Fichas SINAN na Rede HU-UEL realizado 
pelo Serviço Social. 

3) Fluxo entre setores aos quais as Fichas SINAN percorrem até o 
armazenamento físico/arquivamento. 

4) Local de armazenamento físico final das Fichas SINAN. 
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ANEXO A 
Parecer Comitê de Ética HU-UEL 
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ANEXO B 
Parecer Comitê de Ética UEL 
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