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prevenção da violência

A identificação da violência intrafamiliar 
contra crianças e adolescentes pelo 
agente comunitário de saúde

INTRODUÇÃO

A violência é um problema de saúde pública, presente em 
todos os países do mundo, sendo um problema que não es-

colhe classe social, raça, idade nem sexo. O grande e crescente 
número de pessoas, de todas as idades e sexos, que vêm sofrendo 
agravos à sua saúde, ocasionando mortes prematuras e lesões in-
capacitantes, traumas pessoais, sociais e prejuízos econômicos, 
é uma forte razão para que se reúnam esforços no sentido de se 
compreender e enfrentar o fenômeno da violência1.

Violência é o uso deliberado da força física ou do poder, seja 
como ameaça ou de forma efetiva, contra si próprio, contra 
outra pessoa, um grupo ou comunidade, causando ou que te-
nha probabilidade de causar lesões, morte, danos psicológicos, 
transtornos ao desenvolvimento pessoal e social ou privações 
do atendimento às necessidades. Os atos violentos podem ser  
de natureza física, sexual, psicológica, econômica e institucio-
nal (incluídas também a negligência, carência ou abandono)1.

 A violência contra crianças e adolescentes é uma realidade 
dolorosa, responsável por altas taxas de mortalidade e de mor-
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Esta pesquisa do tipo quantitativa se propôs verificar a identificação da violência intrafamiliar contra crianças e adolescen-
tes pelo agente comunitário de saúde (ACS). Os dados obtidos revelaram que 60% dos ACS tem entre 21 e 40 anos, 90% 
é do sexo feminino, 72% completaram o ensino médio. A negligência e o abandono foram citados por 62% dos entrevista-
dos, 60% já diagnosticaram algum caso de violência, sendo que 50% deles já reconheceram de 1 a 5 casos. 42% encami-
nham o caso para um membro da equipe e 19% não notificam por medo de algum familiar do violentado descobrir. A Ficha 
de notificação de violência nunca foi apresentada a 94% , 84% nunca receberam um treinamento sobre o assunto e 54% 
se consideram capazes de realizar a identificação. É necessário um melhor treinamento dos ACS, para que haja uma dimi-
nuição da subnotificação dos casos de violência em todo país.
Descritores: criança,	adolescente,	violência	intrafamiliar,	agente	comunitário	de	saúde,	notificação	de	violência.

This research of quantitative type proposes to verify the identification of violence against children and adolescents by the 
health communitarian agent (HCA). The data revealed that 60% of the HCA has between 21 and 40 years, 90% are female, 
72% completed the college. The negligence and abandon were told by 62% of the interviewers, 60% diagnosed any case 
of violence, and 50 % of them recognized 1 to 5 cases.42% send the case to a member of the team and 19% do not notify 
because they are afraid of any family member. The document of notification of violence was never showing to 94%, 84% 
never received any training about the subject and 54% considered they able to do the identification. Its necessary a better 
training of the HCS therefore we will have a reduction of sub notification of the cases of violence in the country.
Descriptors: child,	adolescent,	violence	interfamily,	health	communitarian	agent,	notification	of	violence.

Este estudio del tipo cuantitativo tuve como el propuesta verificar la identificación de la violencia intrafamiliar contra los 
niños y adolescentes por los agentes comunitarios de salud (ACS). Los datos indican que el 60% de los ACS tienen entre 
21 y 40 años, 90% son mujeres, 72% terminó la escuela secundaria. La negligencia y abandono, fueron citados por el 62% 
de los encuestados, el 60% han diagnosticado un caso de violencia, y 50% de ellos han reconocido de 1 a 5 casos, 42% 
remiten el caso a un miembro del equipo y 19% no han notificado por temor de algunos familiares hoja violada descubrir. 
La denuncia de la violencia nunca se presentó al 94%, 84% nunca ha recibido capacitación sobre el tema y 54% se consi-
deraban capaces de lograr una mejor formación necesaria identificación. És necesario una mejor formación del ACS, para 
que haya una disminución en la subnotificación de casos de violencia en todo el país.
Descriptores: niños,	adolescentes,	violencia	intrafamiliar,	agentes	comunitarios	de	salud,	notificación	de	la	violencia.
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bidade nessa faixa etária, sendo que as experiências vividas na 
infância e na adolescência, positivas ou desfavoráveis, refletem-
se na personalidade adulta. A violência gera sentimentos como  
o desamparo, medo, raiva, que podem se transformar em com-
portamentos distorcidos. Lamentavelmente, crescem o número 
de crianças e adolescentes que chegam à rede de saúde e às 
clínicas particulares como vítimas de maus tratos, de abusos  
físicos, sexuais e psicológicos ou de abandono e negligência2.

O ambiente doméstico e familiar tem sido o cenário predominan-
te de expressão da violência contra a criança e o adolescente, sendo 
que essa criança ou adolescente, sujeitos à violência intencional 
e repetida, aprendem esses padrões como “verdades” e tendem  
a reproduzir essa vivência em suas relações sociais3. Essa realidade 
enfatiza a afirmação da violência apresentar-se como um problema 
de saúde pública, afetando não somente aquele que foi diretamente 
vítima da violência, mas também todos aqueles ao seu redor. 

Frente à realidade que encontramos no mundo, no Brasil e em 
Minas, surgiu a necessidade de uma pesquisa sobre a violência 
intrafamiliar contra crianças e adolescentes em um município no 
interior de Minas Gerais. Esse assunto tem sido muito discutido, 
mas observa-se que não tem sido oferecida a real importância para  
a realização de sua prevenção e diagnóstico dentro da comunidade. 

A considerar que o agente comunitário de saúde (ACS) tem 
freqüente contato com as famílias o mesmo pode detectar situ-
ações de violência Intrafamiliar. Assim, o objetivo deste estudo 
é verificar a identificação da violência por parte do agente co-
munitário de saúde no ambiente familiar.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa quantitativa realizada com os agentes  
comunitários de saúde (ACS) que trabalham nas unidades do 
Programa Saúde da Família (PSF) no município de Araguari, com 
uma amostra de 50 agentes, atendendo a critérios estatísticos.  
O estudo foi realizado no ano de 2009.

Após apresentação do objetivo da pesquisa e do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido, os agentes preencheram um ques-
tionário, constituído de duas partes: a primeira com dados para  
a identificação do agente: idade, sexo, escolaridade, renda mensal, 
PSF onde trabalha e tempo de trabalho no PSF e a segunda com 
questões sobre violência e sua notificação: quais os tipos de violên-
cia o agente tem conhecimento, se já realizou alguma notificação, 
se já percebeu algum caso de violência, quais motivos podem levar 
a não notificação, se tem conhecimento da ficha de notificação, 
se já recebeu algum treinamento sobre o assunto e se acredita ser 
capaz de diagnosticar um caso de violência intrafamiliar.

Os dados foram analisados através de frequência simples, 
percentuais e alguns deles expostos em figuras.

RESULTADOS
Identificação do Agente Comunitário de Saúde (ACS)
Em relação à distribuição etária dos Agentes Comunitários 
de Saúde, no presente estudo 40% possuem mais de 40 anos  
e 60% abaixo de 40 anos. É possível que os agentes com mais 
idade tendam a conhecer melhor a comunidade, mas são mais 
resistentes a novos conceitos, já os mais jovens não conhecem 
tão bem a comunidade, mas estão mais abertos às novidades.

Estudos que procuram encontrar razões para o grande número 
de agentes mais jovens revelam que muitos agentes encontram na 
profissão uma oportunidade de reingresso no mercado de traba-

lho e uma forma de adquirir reconhecimento pela comunidade. 
Outro possível motivo pode ser pelo fato de que mesmo o proces-
so seletivo não exigindo alta escolaridade, os “mais qualificados” 
acabam sendo selecionados para a função e sabe-se que os mais 
jovens têm tido mais acesso aos estudos, possuindo maior esco-
laridade, portanto sendo mais bem classificados nos processos4.

Noventa por cento (90%) dos agentes comunitários de saúde 
(ACS) são do sexo feminino e 10% do sexo masculino. Em diver-
sas outras pesquisas observa-se a predominância das profissionais 
do sexo feminino, o que confirma que se trata de uma profissão 
majoritariamente feminina, condizente com as suas origens, pois 
sabemos que os agentes comunitários de saúde ressurgiram no 
Ceará com a contratação de uma frente de trabalho de mulheres 
para ajudar a combater os problemas decorrentes da seca5. 

Percebe-se que a tendência de feminilização da profissão de ACS 
se perdura, inclusive nos grandes centros urbanos, onde a situação de 
desemprego é alta. Devido a essa alta taxa de desemprego as mulhe-
res têm visto a necessidade de sua constante inserção e permanência 
no mercado, seja para auxiliar na renda familiar ou até mesmo levar 
o sustento ao lar. A profissão de agente comunitário tem acompanha-
do o crescimento dessa inserção feminina no mercado de trabalho, 
demonstrado através estudos que revelam que entre 1981 e 2002,  
a taxa de atividade feminina elevou-se de 32,9 para 46,6%,  
ou seja, um acréscimo de 13,7 pontos percentuais em 21 anos6.
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Quanto à escolaridade, 72% dos ACS completaram o ensino 
médio, portanto comparando estudos anteriores com os resulta-
dos encontrados nesta pesquisa verificam-se 
similaridades, sendo que a maioria dos agen-
tes possui o segundo grau completo (ensino 
médio), acima do nível requisitado pela lei 
10.507/2002. Essa lei criou e caracterizou  
a profissão do agente comunitário de saúde 
e dispõe que os agentes devem possuir o en-
sino fundamental completo, sendo que todos 
os entrevistados atendem o disposto na lei2.

Cem por cento (100%) dos Agentes 
Comunitários de Saúde em Araguari tem 
como renda mensal mais de um salário mí-
nimo. Em outros estudos, os agentes referi-
ram em sua maioria renda per capita maior 
que um salário mínimo, demonstrando es-
tar segundo o que Ministério da Saúde pre-
coniza, ou seja, que um ACS deva ganhar 
pelo menos um salário mínimo ao mês4.

Quarenta e nove por cento (49%) tra-
balham na equipe entre 2 a 4 anos, como 
também acontece em Porto Alegre4. Esse 
resultado revela a baixa rotatividade dos 
trabalhadores e um alto tempo de perma-
nência na equipe, o que é de extrema im-
portância para o entendimento do seu pa-
pel e para o desenvolvimento das suas prá-
ticas. O agente deve conquistar a comunidade em que trabalha, 
para que tenham confiança e aceitem as suas intervenções. 

Conhecimento do Agente Comunitário de Saúde sobre a vio-
lência e sua identificação
Sessenta e dois por cento (62%) dos ACS reconheceram casos 
de negligência e abandono em sua área de trabalho, 32% reco-
nheceram casos de abuso físico, 26% reconheceram casos de 
abuso sexual, 46% reconheceram casos de abuso psicológico, 
26% deles reconheceram casos de síndrome não específica de 
maus tratos e 4% reconheceram qualquer outro tipo de violên-
cia não descrito entre os demais (Gráfico 1).

Em outro estudo, o abuso fisco foi predominante seguido por ne-
gligência e abandono7. Acredita-se que a predominância do abuso 
físico está ligada a um modelo cultural que justifica e reforça a pu-

nição corporal como medida educativa. Já a negligencia e abando-
no acredita-se estar ligada a pobreza, ou seja, uma vez que a negli-
gência se define pela omissão no trato dos cuidados e necessidades 

da criança, a reconhecida ausência de con-
dições econômicas das famílias dificulta um 
julgamento mais preciso entre prática abusiva  
e impossibilidade de prover a atenção.

O abuso psicológico pode ser caracte-
rizado por xingamentos, palavras de humi-
lhação, rejeição, cobrança excessiva, entre 
outros. Esse tipo de violência não pode ser 
necessariamente ligado à classe social, por-
que pode ser encontrada em todas elas, mas 
muitas vezes não reconhecida como vio-
lência, pois não há envolvimento físico e é 
de difícil diagnostico pelo observador, por 
isso deve ser investigada de forma mais sutil  
e também notificada, pois pode gerar trau-
mas e comportamentos agressivos também 
das crianças e adolescente violentados.

Ao serem questionados sobre o diagnósti-
co de algum caso de violência 60% respon-
deram que já haviam diagnosticado algum 
caso. Outro estudo onde foram realizadas 
dinâmicas de grupo abertas a diversos assun-
tos de todos os agentes que participaram do 
estudo, 42% fizeram referência em algum 
momento à palavra “violência”8. Na opinião 
dos profissionais entrevistados nessa pesqui-

sa, a maior consequência das situações de iniqüidade econômica 
e social é a geração da violência, sendo os indivíduos da comu-
nidade vistos como vítimas e promotores dessa violência. Apare-
cem citados por ele: maus tratos contra mulheres, adolescentes, 
crianças e também foi referida a negligência familiar em relação 
à amamentação e à vacinação de bebês e crianças8.

Um grupo de pediatras do Departamento de Pediatria da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP foi entrevistado e 86,7% deles já ha-
viam atendido a uma situação de maltrato infantil e em 46% 
dos entrevistados a maior dificuldade relatada dizia respeito ao 
diagnóstico dos maus tratos9. Vê-se que pediatras que tem con-
tato diário com crianças também diagnosticam diversos casos 
de violência, mas encontram dificuldades no diagnóstico e ne-
cessitam de orientações para detecção dos maus tratos.

 
Gráfico 1-  Tipos de violência reconhecidos pelos Agentes Comunitários de Saúde. Araguari – MG, 2009.
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Dezenove agentes não diagnosticaram nenhum caso de violên-
cia ou não responderam a questão, 25 agentes já diagnosticaram 
de 1 a 5 casos, 3 agentes já diagnosticaram de 5 a 10 casos, 2 já 
diagnosticaram de 10 a 15 casos e 1 agente já diagnosticou mais de 
15 casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes.

Em 2008, em menos de uma semana, duas crianças foram víti-
mas de espancamento em Araguari e de janeiro a setembro deste 
mesmo ano, foram registrados quatro casos graves de violência 
física contra menores na cidade10. O número de casos achados 
na pesquisa e os casos registrados na cidade demonstram que 
a violência é um problema de saúde pública na cidade e que  
o ACS pode ser um instrumento valioso para que os casos regis-
trados sejam próximos aos casos identificados na comunidade.

Os ACS foram questionados quanto a sua atitude diante do reco-
nhecimento de um caso de violência intrafamiliar contra crianças e 
adolescentes, sendo que cada entrevistado poderia descrever mais 
de uma ação. Assim, 24 (42%) deles encaminham o caso para um 
membro da equipe, 15 (26%) comenta com alguém, 6 (10%), en-
caminha para o Conselho Tutelar, 4 (7%) prefere esperar um pouco 
antes de agir, 2 (3%) não responderam e 7 (12%) responderam que 
tem outras atitudes diante do reconhecimento (Gráfico 2).

Os entrevistados que responderam que tem outras atitudes 
diante do reconhecimento, responderam que encaminham ao 
coordenador, faz uma visita com a enfermeira, comunica com 
a polícia ou escreve no prontuário. Na maioria dos casos foi 
citada a enfermeira como profissional de referência dos agen-
tes, como uma figura importante a quem procurar. Observa-se 
que todos se envolvem de alguma forma e sabe a quem recor-
rer, mas se sentem inseguros em realizar a notificação.

Em estudo realizado com odontopediatras de Araguari  
e Uberlândia foi revelado que 52,9% dos entrevistados sus-
peitaram de casos de maus tratos, mas somente 14,3% notifi-
caram11. Isso demonstra que quando um profissional verifica 
um caso de violência contra alguém, nem sempre esse caso  
é reportado a um órgão responsável. 

Dezenove por cento (19%) dos agentes responderam que 
não notificam por medo de algum familiar descobrir, 17% res-
ponderam que não sabem como realizar a notificação, 13% 
responderam que tem dificuldade em diagnosticar um caso de 
violência, 7% não responderam. A grande maioria (44%) res-
pondeu que não notificam o caso de violência por outros di-
versos motivos, dentre eles a falta de apoio, sigilo e resolubi-
lidade do Conselho Tutelar, medo de algum familiar descobrir, 

pois moram na região, falta da ficha de notificação no local  
de trabalho e o desconhecimento da mesma (Gráfico 3).

A subnotificação é uma realidade quando se trata de violên-
cia com crianças e adolescentes2. Os dados de outro estudo 
revelam que são denunciados somente 2% dos casos de abuso 
sexual infantil dentro da família e 6% dos casos de abuso se-
xual fora do âmbito familiar12. Essa subnotificação ocorre por 
diversos motivos, alguns deles descritos na tabela acima e em 
atividade realizada em Londrina – PR, algumas ACS relataram 
que se sentem incomodadas quando se deparam com as situa-
ções de violência, pois acham que invadem a privacidade das 
pessoas, e também têm receio de, ao fazerem uma denuncia 
de violência, quebrar o vínculo que existe em relação à po-
pulação. Algumas também relataram que se sentem inseguras  
e têm medo de sofrer algum tipo de ameaças dos delinquentes 

 
Gráfico 2-  Atitude do Agente Comunitário de Saúde diante do reconhecimento da violência intrafamiliar contra crianças 
      e adolescentes. Araguari – MG, 2009.
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Gráfico 3-  Motivos que impedem a notificação da 
violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes pelo 
Agente Comunitário de Saúde. Araguari – MG, 2009.
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da região. Pode-se perceber que a preocupação e os motivos 
se assemelham com os encontrados neste estudo.

De acordo com a resposta dos agentes 94% deles não 
conhecem a ficha de notificação. Em estudo realizado em 
Guarulhos - SP, quanto à categoria profissional responsável 
pela notificação da violência doméstica contra crianças, 
verificou-se que quem mais notificou foi o assistente social, 
sendo responsável por 46% das notificações, seguido pelos 
psicólogos, os quais foram responsáveis por 12% das noti-
ficações. Os enfermeiros e agentes comunitários foram res-
ponsáveis por apenas 3% das notificações cada um13.

Oitenta e quatro por cento (84%) dos ACS afirmaram que nun-
ca receberam um treinamento ou capacitação sobre a notificação 
de violência. Em Uberlândia – MG, uma pesquisa revelou que 
59,2% dos ACS entrevistados relataram haver lido ou estudado so-
bre a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, sendo 
que o fato de pouco mais da metade dos profissionais haverem 
realizado alguma leitura ou estudo prévio acerca do tema revela a 
ausência de treinamento adequado, no qual, certamente, isso se-
ria enfatizado14. Em Araguari, vê-se um achado mais preocupante, 
pois a maioria dos ACS nunca recebeu algum treinamento sobre o 
assunto, o que dificultaria a sua identificação e notificação.

Quando questionados sobre sua capacidade de identificar 
casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, 
54% se consideram capazes (Gráfico 4).

Em outro estudo do total de entrevistados, 106 (45,5%) se 
consideraram aptos a atender ou reconhecer a violência in-
trafamiliar contra crianças e adolescentes, número próximo 
ao encontrado na presente pesquisa14.

O resultado encontrado na presente pesquisa demonstra que 
apesar dos agentes comunitários em sua maioria não terem re-
cebido treinamento sobre a notificação da violência contra 
crianças e adolescentes, grande parte se julga capaz de realizar 
a notificação, mas outra parte se sente insegura e não se julga 
sempre capaz de realizar essa notificação. Isso confirma a ne-
cessidade de uma melhor preparação do agente para realizar 
essa atividade, que pode ser realizada com a apresentação da 
ficha de notificação e de sua descrição. Também é necessário 
apresentar ao agente os sinais que a criança e o adolescente  
podem apresentar que devem levá-lo a uma maior investigação.

CONCLUSÃO
O presente estudo permitiu identificar aspectos sociodemográfi-
cos dos Agentes Comunitários de Saúde e identificar como tem 
sido realizada a identificação e notificação da violência intrafa-
miliar contra crianças e adolescentes no município de Araguari. 

Destaca-se a necessidade de se trabalhar o assunto com os 
agentes para que todos eles se sintam preparados e mais con-
fiantes a identificar os casos de violência contra crianças e ado-
lescentes, pois todos se mostraram interessados em receber mais 
informações sobre o assunto e possíveis treinamentos para que 
possam lidar melhor com o assunto.

É importante buscar formas de resolver o que dificulta a notifica-
ção, buscando mais sigilo por parte dos órgãos competentes e mais 
profissionalismo dos envolvidos, com a finalidade de permitir que os 
ACS possam realizar seu papel, não somente como profissionais mas 
como cidadãos, de se opor a uma realidade que tem causado triste-
za e indignação, a violência contras as crianças e adolescentes.     
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Gráfico 4-  Capacidade do Agente Comunitário de Saúde 
em identificar casos de violência. Araguari – MG, 2009.


