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RESUMO 

 

A violência é um fenômeno complexo e com diversas faces presente no cotidiano 
social e vem sendo objeto de intervenção do Estado nos dias atuais, nesse sentido 
crianças é tidas como população prioritária nas ações de combate a violência pelo 
fato de serem mais vulneráveis socialmente. Contudo, as políticas não são 
suficientes para impedir que a violência contra a criança aconteça e com isso as 
unidades de saúde como as Unidades de Pronto Atendimento – UPA vem 
recebendo e identificando diversos casos de agressão, em especial a física e sexual. 
Essa demanda requer atenção de diferentes profissionais, nesse contexto a 
pesquisa teve como problema saber: qual a importância do Assistente Social no 
atendimento a crianças vítimas de violência física e sexual nas Unidades de Pronto 
Atendimento – UPA? O objetivo geral foi de conhecer como é desenvolvida a 
intervenção realizada pelo Assistente Social inserido nas Unidades de Pronto 
Atendimento – UPA e os específicos foram de apresentar o processo de inserção do 
assistente social no campo da saúde; estudar a intervenção do Assistente Social na 
Saúde, em especial os itens que envolvem casos de violência física e sexual contra 
crianças; e por fim refletir sobre as práticas do Serviço Social com crianças vítimas 
de violência física e sexual nas UPAs. A pesquisa foi desenvolvida através do 
método de revisão bibliográfica do tipo qualitativa. Dessa forma, o trabalho foi capaz 
de compreender a atuação do Assistente Social nessa situação através de analises 
sobre o percurso histórico da profissão na saúde e mais recentemente nas UPAs. 

Palavras-chave: Violência Contra Criança; Física; Sexual; UPA; Assistente Social. 

 

  



 

 

VIEIRA, Érica Rosa Fróes. Physical and Sexual Violence Against Children: the 
importance of the Social Worker in the units of emergency care - UPA. 2017. p. 38. 
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ABSTRACT 

Violence is a complex phenomenon with several faces present in social daily life and 
has been the object of state intervention in the present day, in this sense children are 
considered as a priority population in actions to combat violence because they are 
more vulnerable socially. However, policies are not enough to prevent violence 
against children from happening and with this, health units such as Emergency Care 
Units (UPA) have been receiving and identifying several cases of aggression, 
especially physical and sexual abuse. This demand requires attention of different 
professionals, in this context the research had as problem to know: what is the 
importance of the Social Worker in the care of children victims of physical and sexual 
violence in the Units of Pronto Atendimento - UPA? The general objective was to 
know how the intervention carried out by the Social Worker inserted in the Units of 
Emergency Care - UPA was developed and the specific ones were to present the 
process of insertion of the social worker in the field of health; to study the intervention 
of the Social Worker in Health, especially the items that involve cases of physical and 
sexual violence against children; and finally to reflect on the practices of Social Work 
with children victims of physical and sexual violence in the UPAs. The research was 
developed through the method of bibliographical revision of the qualitative type. 
Thus, the work was able to understand the role of the Social Worker in this situation 
through analyzes on the historical path of the profession in health and more recently 
in the UPAs. 

Key-words: Violence Against Children; Physical; Sexual; UPA; Social Worker. 
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INTRODUÇÃO 

 

A violência é um fenômeno muito presente e combatido nos diais atuais, esse 

fenômeno atinge com mais recorrência indivíduos que pertencem a grupos mais 

vulneráveis por motivos de dependência ou razões de poder de um indivíduo sobre o 

outro. Um dos grupos vulneráveis a sofre violência é o de crianças, atualmente 

mesmo com a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente e suas 

preconizações protetivas o número de crianças vítimas de violência continua grande 

e muitas vezes essas violências afetam gravemente o corpo do violentado, 

principalmente em relação à violência física e sexual. 

Em casos de graves lesões físicas na criança pessoas tentem a se direcionar 

as vítimas aos serviços de saúde emergencial para que o indivíduo receba os 

devidos cuidados de saúde. Uma das recentes estratégias de saúde emergencial no 

contexto público é representado pelas Unidades de Pronto Atendimento – UPA, e 

tais unidades recebem os mais diferentes públicos com as mais distintas demandas, 

incluindo crianças vítimas de violência física e sexual.  

Para além de cuidados médicos a criança precisa receber atenção 

multidisciplinar e, dentre os profissionais da equipe dos UPAs estão os Assistentes 

Sociais, profissionais que vem sendo muito reconhecido em diferentes espaços 

sócio-ocupacionais, tendo como a área da saúde uma grande comprovação de tal 

afirmação. Considerando isso o trabalho procurou responder qual a importância do 

Assistente Social no atendimento a crianças vítimas de violência física e sexual nas 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA. Por meio da adoção do método de 

pesquisa de revisão bibliográfica do tipo qualitativa, comportando resumo e analise 

de compreensão sobre conceituações e políticas. 

O objetivo geral foi de conhecer como é desenvolvida a intervenção realizada 

pelo Assistente Social inserido nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA e os 

específicos foram de apresentar o processo de inserção do assistente social no 

campo da saúde; estudar a intervenção do Assistente Social na Saúde, em especial 

os itens que envolvem casos de violência física e sexual contra crianças; e por fim 

refletir sobre as práticas do Serviço Social com crianças vítimas de violência física e 

sexual nas UPAs. 
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Sendo assim, a importância acadêmica desse trabalho está no 

esclarecimento da atuação profissional que será possível a partir da reunião de 

elementos teóricos e analises da práxis aos estudantes de Serviço Social e em 

relação ao valor profissional, vale ressaltar que o presente trabalho tem a intenção 

de apontar os principais subsídios para a atuação do assistente social em campo, 

especialmente nas UPAs, comportando em sua apresentação o contexto histórico 

para compreensão totalitária do exercício profissional nos dias atuais. 

No capítulo 1 foram estudados de forma sucinta o processo de inserção do 

assistente social no campo da saúde por meio de um mergulho histórico na saúde 

brasileira, percebendo as principais caracterizações políticas de cada período da 

história do Brasil recente.  

No capítulo 2 investigou-se por meio das possibilidades legais e político-

ideológica do serviço social a viabilidade da intervenção do Assistente Social na 

Saúde de maneira a compreender a ação de modo totalitário, contudo com um 

aprofundamento maios nos procedimentos que envolvem casos de violência física e 

sexual contra crianças.  

No capítulo 3 foi realizado um apanhado geral de registros bibliográficos de 

ações profissionais do assistente social inseridos nas UPAs, contribuindo com a 

reflexão sobre as práticas do serviço social com crianças vítimas de violência física e 

sexual em tais unidades. 
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1. O PROCESSO DE INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE 

 

A área da saúde é de grande abrangência e cercada de inúmeras discussões, 

para compreender o processo de inserção do assistente social nesse espaço é 

necessário compreender as concepções políticas do período que proporcionou o 

ingresso de Assistente Social no ramo. 

Nesse sentido esse capítulo possui três sessões sendo a primeira para 

compreender o conceito de saúde e a discussão do termo “processo saúde- doença” 

que diz respeito a novas concepções de saúde que adentram a política. 

A segunda sessão explica com base em diferentes períodos do século XX a 

relação do Serviço Social brasileiro com a área da saúde – profundamente ligado ao 

próprio surgimento do serviço social no país e também das primeiras inserções de 

assistentes sociais em instituições hospitalares, buscou-se também refletir o 

processo de amadurecimento do serviço social. 

A última sessão discute as questões relacionadas a política de saúde em 

meio a Constituição Federal de 1988 e o levante da Ofensiva Neoliberal no Brasil 

como estratégia estatal de desresponsabilização e transferência de responsabilidade 

da saúde para serviços de capital privado. 

1.1 OS CONCEITOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO HISTÓRICO 

Se for feito um mergulho em evidências históricas acerca do entendimento de 

saúde e de doença será possível perceber que na antiguidade a doença era 

reconhecida por meio de aspectos unicamente religiosos em que os doentes eram 

seres humanos em cumprimento de algum castigo de deuses que com o domínio 

das religiões monoteístas empregaram a responsabilidade da pena ao divino. 

(VIANA, 2011, p.  6) 

Ainda em tempos antigos, teorias foram compartilhadas e ganharam 

destaques por acreditar que doenças eram transmitidas e não tinham ligação direta 

com seres espirituais, mas que as transmissões ocorriam pelo vento e gases 

formados por animais, em consideração a decomposição de seres vivos. (VIANA, 

2011, p. 7) 
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Tal teoria permanece até o século XIX, no entanto ao final do século XVIII, 
predominavam na Europa como forma de explicação para o adoecimento 
humano os paradigmas socioambientais, vinculados à concepção dinâmica, 
tendo se esboçado as primeiras evidências da determinação social do 

processo saúde-doença. Com o advento da Bacteriologia, a concepção 
ontológica firmou-se vitoriosa e suas conquistas levaram ao abandono dos 
critérios sociais na formulação e no enfrentamento dos problemas de saúde 

das populações. (VIANA, 2011, p. 7) 

Na modernidade a história da ciência da saúde pode ser repartida em duas 

grandes fases: a primeira pela sua gênese na concepção de saúde biomédica em 

que verifica através do quadro clínico do indivíduo a sua necessidade de atenção 

médica que atende na intenção de curar. (LAURELL, 1976, p. 2) À partir desse 

processo, pode-se dividir o entendimento de saúde em três planos: subindividual, 

individual e coletivo. 

Nesse primeiro plano que é caracterizado pelo perfil subindividual, a 

correspondência está diretamente ligada ao “nível biológico e orgânico, fisiológico ou 

fisiopatológico” (VIANA, 2011, p. 5). Dessa forma, entendeu-se que:  

o processo saúde-adoecimento seria definido pelo equilíbrio dinâmico entre 

a normalidade – anormalidade/funcionalidade – disfunções. Assim, quando 
a balança pender para o lado da anormalidade/disfunção, podem ocorrer 

basicamente duas situações: a enfermidade e a doença. A enfermidade 
seria a condição percebida pela pessoa ou paciente, caracterizando-a como 
queda de ânimo, algum sintoma físico, ou mesmo dor. A doença seria a 
condição detectada pelo profissional de saúde, com quadro clínico definido 
e enquadrada como uma entidade ou classificação nosológica. (VIANA, 
2011, p. 5)  

O segundo plano,  apontado como o plano individual se avalia a doença como 

uma disfunção ou mesmo anormalidade que pode ocorrer em pessoas – indivíduos – 

as quais são consideradas simultaneamente seres biológicos e sociais.  

Portanto, as alterações no processo saúde-adoecimento resultam não 
apenas de aspectos biológicos, mas também das condições gerais da 
existência dos indivíduos, grupos e classes sociais, ou seja, teriam 

dimensões individuais e coletivas. Segundo essa concepção, a condição de 
saúde poderia variar entre um extremo de mais perfeito bem-estar até o 
extremo da morte, com uma série de processos e eventos intermediários 
entre os dois. (VIANA, 2011, p. 5) 

Por fim, o plano coletivo se caracteriza pela expansão de forma ampla sobre o 

entendimento do processo saúde-adoecimento ou saúde-doença, ou seja, que é 

encarado não apenas como a simples soma das condições orgânicas e sociais de 
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forma individual, mas essa soma como um resultado ou processo coletivo “que 

resulta de uma complexa trama de fatores e relações, representados por 

determinantes do fenômeno nos vários níveis de análise” (VIANA, 2011, p. 5)  

Com a concepção de processo saúde-doença que questiona a dominação do 

modelo biomédico, considerando que as explicações e meio de se aplicar a saúde 

vai além da médica (LAURELL, 1976, p. 2), gerando uma grande polêmica, pois 

embora não desqualifique o conhecimento médico na saúde, insere outras 

profissões de modo não hierárquico. 

Discute-se se a doença é essencialmente biológica ou, ao contrário, social. 
Ocorre, assim, um questionamento profundo do paradigma dominante da 
doença que a conceitua como um fenômeno biológico individual. As razões 
do aparecimento ou, melhor dizendo, do ressurgimento desta polêmica 
devem ser buscadas tanto no desenvolvimento da medicina, como na 
sociedade com a qual ela se articula. (LAURELL, 1976, p. 2) 

Tal discussão tem seu início nos anos de 1960 com o levante reivindicatório 

das classes populares que se mobilizava em prol de políticas sociais. Além disso, 

também é recorrente a busca por respostas da própria classe médica que não 

atendiam as indagações quanto às doenças cardiovasculares e os tumores malignos 

que foram geradas à partir da industrialização. (LAURELL, 1976, p. 2) 

Essa necessidade transformou profundamente o conceito de saúde, assim 

como o conceito de doença. Visto isso, existe um número expansivo de estudos e 

escritos sobre o processo saúde-doença, contudo é necessário compreender que tal 

instrumento intelectual é uma novidade que leva em conta “a distinção entre a 

doença, tal como definida pelo sistema da assistência à saúde, e a saúde, tal como 

percebida pelos indivíduos” (VIANA, 2011, p. 8) 

Ademais, deve incluir a dimensão do bem-estar, um conceito ainda mais 
amplo, no qual a contribuição da saúde não é a única e nem a mais 

importante. O sofrimento experimentado pelas pessoas, suas famílias e 
grupos sociais não corresponde necessariamente à concepção de doença 
que orienta os provedores da assistência, como os profissionais da 

Estratégia Saúde da Família. (VIANA, 2011, p. 8) 

Sendo assim, constata-se que a demonstração de que a doença não tem 

origem apenas nas questões biológicas, mas que tem caráter histórico e social é 

demarcada como a primeira tarefa desse movimento que se apresenta ainda como 

um desafio a ser superado na medicina e na sociedade. (LAURELL, 1976, p. 2) 
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Essa orientação entende que as doenças não pode ter sua compreensão no 

sentido dos sintomas por si só, nem tampouco por medições fisiopatológicas, “pois 

quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os 

valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece” (VIANA, 2011, p. 

4) 

a doença não é mais que um constructo que guarda relação com o 
sofrimento, com o mal, mas não lhe corresponde integralmente Quadros 
clínicos semelhantes, ou seja, com os mesmos parâmetros biológicos, 
prognóstico e implicações para o tratamento, podem afetar pessoas 
diferentes de forma distinta, resultando em diferentes manifestações de 
sintomas e desconforto, com comprometimento diferenciado de suas 

habilidades de atuar em sociedade. O conhecimento clínico pretende balizar 
a aplicação apropriada do conhecimento e da tecnologia, o que implica que 

seja formulado nesses termos. No entanto, do ponto de vista do bem-estar 
individual e do desempenho social, a percepção individual sobre a saúde é 
que conta. (VIANA, 2011, p. 4) 

Esse é um processo em construção que está em evolução tanto no 

entendimento científico quanto nos avanços políticos no campo da saúde em suas 

diferentes vertentes. Contudo, tudo baseia-se em um processo de compreensão do 

adoecimento e da saúde não propriamente de indivíduos ou de indivíduos na 

sociedade, mas sim de adoecimento e saúde de comunidades, regiões e até mesmo 

países inteiros.  

1.2 A GÊNESE DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO E SUA RELAÇÃO COM A 

POLÍTICA DE SAÚDE 

O serviço social na saúde é marcado principalmente pelo sucesso da 

inserção, mas também pela discussão teórica na academia e na reflexão da prática 

profissional em campo, sabendo que há um considerável acúmulo de registros e 

essa produção avança dia após dia. 

Objetivamente é possível observar que a história do Serviço Social nasce em 

um contexto de transformação da saúde e ambos os acontecimentos combinam e, 

muitas vezes, podem ser confundidos quando explicados juntos. Essa confusão 

pode-se dar por meio da analise estrutural da evolução tanto da saúde como do 

Serviço Social. (BRAVO, 2006, p. 2) 

Em meio ao mar de autores que abordam a saúde no Brasil, destaca-se o 

livro de Maria Inês Souza Bravo, “Saúde e Serviço Social no capitalismo - 
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fundamentos sócio-históricos” que traduz entendimentos sobre o processo político 

da área da saúde no Brasil, compreendendo as práticas profissionais de diferentes 

profissões com foco no Serviço Social e as relações de economia, social, de 

políticas e de culturas que envolvem a inserção do assistente social nesse campo. 

(BRAVO, 2016) 

Sendo assim, anteriormente a 1930 o cenário se caracterizava por uma 

política liberal de saúde e posteriormente com características de intervenção estatal 

que possibilitou a emergência e a inclusão de assistentes sociais no campo da 

saúde, visto as necessidades de ordem capitalistas da época. (BRAVO, 2006, p. 3) 

É importante ressaltar que o Serviço Social nesse período não assumia uma 

orientação política crítica e revolucionária, sendo, portanto orientado à partir de 

uma abordagem da Questão Social como um problema individual e que deveria ser 

corrigido pelos assistentes sociais de forma a integridade moral e religiosa dos 

sujeitos/clientes. (YASBEK, 2009, p. 3) 

Numa intervenção que prioriza a formação da família e do indivíduo para 
solução dos problemas e atendimento de suas necessidades materiais, 
morais e sociais. O contributo do Serviço Social, nesse momento, incidirá 
sobre valores e comportamentos de seus "clientes" na perspectiva de sua 
integração à sociedade, ou melhor, nas relações sociais 
vigentes. (YASBEK, 2009, p. 3)  

Compreendendo então que de forma imediata e inicial a inserção do 

assistente social na saúde aconteceu no Brasil por volta dos anos 1930 com a 

emergência da Questão Social e as atividades interventivas do estado, mas a 

profissão ainda era centrada no conservadorismo (BRAVO, 2016, p. 28) 

A Política Nacional de Saúde, que se esboçava desde 1930, foi consolidada 
no período de 1945-1950. O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) foi 
criado durante a 2ª Guerra Mundial, em convênio com órgãos do governo 
americano e sob o patrocínio da Fundação Rockefeller. No final dos anos 
40, com o Plano Salte, de 1948,que envolvia as áreas de Saúde, 
Alimentação, Transporte e Energia: a Saúde foi posta como uma de suas 
finalidades principais. O plano apresentava previsões de investimentos de 
1949 a 53, mas não foi implementado. A situação da Saúde da população, 
no período de 1945 a 1964 (com algumas variações identificadas 
principalmente nos anos de 50, 56 e 63, em que os gastos com saúde 
pública foram mais favoráveis, havendo melhoria das condições sanitárias), 
não conseguiu eliminar o quadro de doenças infecciosas e parasitárias e as 
elevadas taxas de morbidade e mortalidade infantil, como também a 
mortalidade geral. (BRAVO, 2006, p. 5) 
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Wellington Trotta também soma nessa abordagem, pois entende que as 

políticas destinadas à saúde são sociais dependendo da medida em que visam o 

público. (TROTTA, 2012, p. 84) em sua obra reflete sobre os sentidos da política 

social instrumento político a partir de uma observação política populacional e ainda 

considerando literaturas múltiplas teóricas sobre o tema e refletindo a noção de 

política social como ação governamental, a política social e serviço social e o 

pensando o sentido de assistência. 

Em suas palavras: 

Muitos estudiosos dessa matéria aludem a que as políticas sociais no 
Estado capitalista estão imbricadas por interesses múltiplos, passando dos 
mais simples aos mais complexos, desde um simples serviço de 
atendimento em um posto de saúde ao complexo processo de 
desenvolvimento econômico. Entretanto, esquecem que não vivemos em 
uma economia planificada na qual possa haver uma sólida intervenção 
social sobre o capital, mas sim em uma economia de mercado em que há 
uma maciça intervenção do capital sobre o social. Dessa forma, as políticas 
sociais resultam de forte conflito entre os interesses do capital e os 
interesses dos que necessitam da ação do Estado como meio de garantir o 
mínimo possível à subsistência. (TROTTA, 2012, p. 92) 

Esse período, foi marcado propriamente pelo Serviço Social como um marco 

em que a profissão migrava do conservadorismo da Igreja católica para ocupar uma 

vertente caracterizada pelo tecnicismo “ao entrar em contato com o Serviço Social 

norte-americano e suas propostas de trabalho permeados pelo caráter conservador 

da teoria social positivista” (YASBEK, 2009, p. 4) 

Com a notoriedade de política de saúde como uma política social, o Serviço 

Social teve forte aproximação, contudo isso ainda não se dava como sinônimo de 

saúde como um direito de todos. Considerando isso, Bravo (2006, p. 6) diz que 

durante a ditadura militar, tomada pela intervenção binômia de repressão-assistência 

a: 

política assistencial ampliada, burocratizada e modernizada pela máquina 
estatal com a finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a 
sociedade, suavizar as tensões sociais e conseguir legitimidade para o 
regime, como também servir de mecanismo de acumulação do capital. A 
unificação da Previdência Social, com a junção dos IAPs em 1966, se deu 
atendendo a duas características fundamentais: o crescente papel 
interventivo do Estado na sociedade e o alijamento dos trabalhadores do 
jogo político, com sua exclusão na gestão da previdência, ficando-lhes 
reservado apenas o papel de financiadores. (BRAVO, 2006, p. 6) 
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Outra característica de tamanha importância é que foi imposta a vida social 

dos sujeitos a cultura da medicalização, esse instrumento se deu pelo fato de o setor 

saúde precisar assumir o compromisso de minimizar as mazelas ocasionadas pelas 

modificações capitalistas, “com a incorporação das modificações tecnológicas 

ocorridas no exterior” (BRAVO, 2006, p. 6). 

Nesse momento, Yasbek (2009, p. 6) conta que o Serviço Social é tomado 

por questionamentos acerca do trabalho baseado no conservadorismo que realizava 

e no contexto de imensas mudanças de caráter econômico, político, social e cultural 

novas configurações emergem na profissão que fazem críticas ao modelo de 

desenvolvimento importado nos países da América Latina. 

A profissão assume as inquietações e insatisfações deste momento 
histórico e direciona seus questionamentos ao Serviço Social tradicional 
através de um amplo movimento, de um processo de revisão global, em 
diferentes níveis: teórico, metodológico, operativo e político. Este movimento 

de renovação que surge no Serviço Social na sociedade latino-americana 
impõe aos assistentes sociais a necessidade de construção de um novo 
projeto comprometido com as demandas das classes subalternas, 
particularmente expressas em suas mobilizações. É no bojo deste 
movimento, de questionamentos à profissão, não homogêneos e em 
conformidade com as realidades de cada país, que a interlocução com o 
marxismo vai configurar para o Serviço Social latino-americano a 
apropriação de outra matriz teórica: a teoria social de Marx. Embora esta 
apropriação se efetive em tortuoso processo. (YASBEK, 2009, p. 6-7) 

Apenas com a redemocratização do país, ao final da década de 1980, junto 

ao projeto de Reforma Sanitária, a saúde pôde receber uma discussão mais ampla 

acerca na necessidade de universalidade. Além disso, emergiam sérios debates 

acerca do da concepção de saúde como um real direito social, como compromisso 

único do Estado; sobre a necessidade de reestruturação dos setores por meio de um 

sistema único próprio; a participação social e a descentralização do processo 

decisório, entre outros. (BRAVO, 2006, p. 9) 

Contudo, esse é também um processo em percurso, ou seja, que não atingiu 

seu objetivo no campo da execução. Tanto o Serviço Social como a Saúde seguem 

em grandes desafios diretamente ligados a reestruturação do capital que atinge não 

só as normas de saúde conquistadas, mas também as práticas profissionais do 

Assistente Social. 
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1.3 A POLÍTICA DE SAÚDE E O NEOLIBERALISMO 

A história mais recente da saúde é marcada inicialmente pela Assembleia 

Constituinte em relação a saúde, pois esse momento foi capaz de reunir grupos 

polarizados para definir o que se queria com a saúde à partir dos anos 1990, 

considerando que já havia sido levantado o ganho da aprovação da Constituição 

Federal de 1988. 

É lembrado que a Assembleia: 

transformou-se numa arena política em que os interesses se organizaram 
em dois blocos polares: os grupos empresariais, sob a liderança da 
Federação Brasileira de Hospitais (setor privado) e da Associação de 
Indústrias Farmacêuticas (Multinacionais), e as forças propugnadoras da 
Reforma Sanitária, representadas pela Plenária Nacional pela Saúde na 
Constituinte, órgão que passou a congregar cerca de duas centenas de 
entidades representativas do setor. (BRAVO, 2006, p. 10) 

Bravo (2006, p. 10-11) ainda esclarece que os principais ganhos sociais 

nesse processo foi o entendimento de saúde como um direito universal, dever do 

Estado, sem discriminações entre segurados e não segurado ou mesmo rural e 

urbano. Sendo consideradas de relevância pública, necessitando de 

regulamentação, fiscalização e controle público e social. 

Também como marco de grande valor é a Constituição do Sistema Único de 

Saúde que passou a integrar todos os serviços públicos e sociais por meio de uma 

rede hierarquizada com características regionais para cada região de maneira a 

descentralizar os deveres da federação, estados e municípios. (BRAVO, 2006, p. 11) 

E em referência as pressões privadas da saúde ficou determinado que: 

A participação do setor privado no sistema de saúde deverá ser 
complementar, preferencialmente com as entidades filantrópicas, sendo 
vedada a destinação de recursos públicos para subvenção às instituições 
com fins lucrativos. Os contratos com entidades privadas prestadoras de 
serviços far-se-ão mediante contrato de direito público, garantindo ao 
Estado o poder de intervir nas entidades que não estiverem seguindo os 
termos contratuais; Proibição da comercialização de sangue e seus 
derivados. (BRAVO, 2006, p. 11) 

Contudo, nos anos de 1990 houve mudanças no cenário da política brasileira 

que adotou como estratégia política a ideologia neoliberal, esse cenário é destacado 

por Bravo (2006, p. 13) como um “redirecionamento do papel do Estado” que 

transforma o direito universal de saúde em uma forma de mercantilização da 
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mesma, portanto uma restrição. Logo, embora exista uma constituinte recente e 

justificada em ampla discussão pelas diferentes frentes sociais o que se esperava 

obter no campo da saúde é um resultado a cada dia mais distante de se alcançar. 

A Reforma do Estado ou Contra-Reforma é outra estratégia e parte do 
suposto de que o Estado desviou-se de suas funções básicas ao ampliar 
sua presença no setor produtivo, colocando em cheque o modelo 
econômico vigente. O seu Plano Diretor considera que há o esgotamento da 
estratégia estatizante e a necessidade de superação de um estilo de 
administração pública burocrática, a favor de um modelo gerencial que tem 
como principais características a descentralização, a eficiência, o controle 
dos resultados, a redução dos custos e a produtividade. O Estado deve 
deixar de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social 
para se tornar o promotor e regulador, transferindo para o setor privado as 
atividades que antes eram suas. O referido Plano propôs como principal 
inovação a criação de uma esfera pública não estatal que, embora 
exercendo funções públicas, devem fazê–lo obedecendo as leis do 
mercado. (BRAVO, 2006, p. 13) 

Sendo assim, Laurell (2016, p. 2-3) diz que a reforma neoliberal na saúde 

atinge diretamente e de forma cruel a ideia de saúde como um direito humano e 

social que deve ser universal, pois ele empreende a saúde como um item de 

mercado. Essa política baseia-se na cultorização da saúde como “propriedade 

privada” ou mesmo “bens públicos”. 
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2. POSSIBILIDADES INTERVENTIVAS DO ASSISTENTE SOCIAL NO COMBATE 

A VIOLÊNCIA 

2.1 O CONCEITO DE VIOLÊNCIA SOB-REFLEXÃO DA SAÚDE 

Conceituar violência não é uma tarefa simples, pois não se pode determinar 

esse fenômeno de forma aberta porque é específica para cada tipo. Assim é mais 

prático compreender violência quando abordada de uma forma específica de 

determinado tipo de violência. (MINAYO; SOUZA, 1998, p. 154) 

Dessa maneira, é imprescindível reconhecer que “Qualquer reflexão teórico-

metodológica sobre a violência pressupõe o reconhecimento da complexidade, 

polissemia e controvérsia do objeto. Por isso mesmo, gera muitas teorias, todas 

parciais.” (MINAYO; SOUZA, 1998, p. 154) 

Minayo e Souza (1998, p. 154) dizem que violência é um fenômeno 

extremamente complexo que incide em atos de “indivíduos, grupos, classes, nações 

que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade 

física, moral, mental ou espiritual.” (MINAYO; SOUZA, 1998, p. 154-155) 

Na verdade, só se pode falar de violências, pois se trata de uma realidade 
plural, diferenciada, cujas especificidades necessitam ser conhecidas. A 
interpretação de sua pluricausalidade é, justamente, um dos problemas 
principais que o tema apresenta. Basta frequentar as páginas dos grandes 
jornais que publicam debates de especialistas para se perceber a 
dificuldade que têm de alcançar definições consensuais. Assim, muitas são 
as tentativas de explicação. (MINAYO; SOUZA, 1998, p. 155) 

Assim, Minayo e Souza (1998, p. 522) explicam que segundo diversos 

autores a violência se trata de um fenômeno social, histórico que se manifesta de 

diversas formas e, portanto, “só pode ser entendida nos marcos de relações 

socioeconômicas, políticas e culturais específicas, cabendo diferenciá-la, no tempo e 

no espaço, e por tipos de autor, vítima, local e tecnologia” (MINAYO; SOUZA, 1998, 

p. 522) 

Compreendido isso, Minayo e Souza (1998, p. 520) expressam que o 

exercício da violência é um fato social presente na sociedade desde os primórdios e 

embora não seja um objeto de intervenção apenas do campo da saúde é altamente 

relevante para esse setor. Sabendo disso, considera-se que: 
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além de atender às vítimas da violência social, a área tem a função de 
elaborar estratégias de prevenção, de modo a promover a saúde.  Logo, a 
violência não é objeto restrito e específico da área da saúde, mas está 
intrinsecamente ligado a ela, na medida em que este setor participa do 
conjunto das questões e relações da sociedade. Sua função tradicional tem 
sido cuidar dos agravos físicos e emocionais gerados pelos conflitos sociais, 
e hoje busca ultrapassar seu papel apenas curativo, definindo medidas 
preventivas destes agravos e de promoção à saúde, em seu conceito 
ampliado de bem-estar individual e coletivo (MINAYO; SOUZA, 1998, p. 
520) 

Para Schraiber, D‟Oliveira e Couto (2006, p. 113) apontam que a violência é 

um fenômeno que pode estar presente em espaços públicos e privados, sendo 

identificados nas relações entre indivíduos, grupos, instituições, entre outras 

relações sociais. 

Mediante isso, Schraiber, D‟Oliveira e Couto (2006, p. 114) entendem que a 

violência pode ser intencional ou não, de forma que tornam frágeis conceituações 

como o da Organização Mundial da Saúde que define violência como: 

uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (SCHRAIBER; 
D‟OLIVEIRA; COUTO, 2006, p. 114 apud OMS, 1998) 

Pois os atos que causem prejuízos físicos, psicológico e morais; privação ou 

morte de natureza não intencional também pode ser considerada violência, visto os 

prejuízos que são acarretados com a ação. Logo, incidentes não intencionais 

também são considerados violência. (SCHRAIBER; D‟OLIVEIRA; COUTO, 2006, p. 

114) 

São também classificadas como violência ações que são instituídas pelo o 

uso do poder ou dominação sobre o outro, “exemplificado por ameaças de 

agressões ou intimidações e por negligências e omissões.” (SCHRAIBER; 

D‟OLIVEIRA; COUTO, 2006, p. 114) 

Então, considerando as relações de poder e dominação, na fala de Schraiber, 

D‟Oliveira e Couto (2006, p. 115) evidencia-se que existem indivíduos, grupos e 

classes mais vulneráveis a ser vítimas de violência por ser identificados como 

sujeitos sociais historicamente dominado ou submisso aos poderes de outrem. 

Se tomados da perspectiva da violência não fatal, diversos autores apontam 
que os dados apresentam grandes dificuldades nas comparações e 
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variabilidade em suas mensurações. O que se conhece é fruto de inquéritos 
sobre ocorrências referidas pelos indivíduos estudados, produzindo 
subestimativas das agressões ou abusos, como no caso da violência contra 
a mulher, crianças e idosos. (SCHRAIBER; D‟OLIVEIRA; COUTO, 2006, p. 
114-115) 

Outros aspectos muito importante de se analisar é que considera-se como a 

forma mais presente de violência a relacionadas a jovens, sendo esses indivíduos os 

mais reincidentes agressores e vítimas da violência fatais ou não, ocorridas nos 

espaço público ou privados – domésticos – ou de tipo individual ou coletiva. 

Schraiber, D‟Oliveira e Couto (2006, p. 115) consideram nessa pesquisa 

também crianças e jovens que algum dia pertenceram a algum grupo que pratica 

violência como gangues ou que tiveram acesso a armas, os que vivenciaram 

guerras, exclusão social derivado de classe social, cor, sexo, gênero, etc. 

(SCHRAIBER; D‟OLIVEIRA; COUTO, 2006, p. 115) 

No que tange ao segmento crianças e adolescentes, os estudos também 
foram locados em serviços especializados e atendimento a vítimas de 
violência (abrigos, centros de atendimentos de denúncias ou de referência). 
Sua clientela, portanto, é toda composta de vítimas de violências. Sem ser 
de prevalência, esses estudos mostraram diferenças por sexo e idade das 
crianças e adolescentes agredidos, apontando, em sua maioria, maior 
freqüência de agressões sexuais contra meninas e de violência física contra 
meninos. 4,7% Apontaram as mães como agressoras principais da violência 
física, seguida do pai. (SCHRAIBER; D‟OLIVEIRA; COUTO, 2006, p. 118) 

Dessa forma, Schraiber, d‟Oliveira e Couto (2006, p. 118) constataram em 

pesquisa que a família de modo geral é objetivamente a instituição com maior 

destaque nos casos de violência física. Esse quadro não mudo quando relacionam 

outros tipos de violência contra a criança, visto que: 

Na violência sexual, bastante estudada, pais e padrastos foram os principais 
agressores. A crítica da família e análise a partir do referencial de gênero 
esteve pouco presente, encontrando-se raras abordagens combinadas da 
violência contra a criança e contra a mãe, no interior da família. 27,32% 
Estudos das prevalências da violência contra crianças e adolescentes 
tomaram por base as escolas, aproximando-se de estudos populacionais. 
Um deles, em Porto Alegre, encontrou 2,3% de relato de violência sexual, 
4,5% de testemunhas deste tipo de violência e 27,9% de adolescentes que 
conheciam alguma vítima de violência sexual, entre 1193 estudantes de 
oitava série de escolas estaduais, 36 Outro, em São Paulo, com 993 jovens 
(12-18 anos) da rede estadual e 815 da rede privada, encontrou 8,6% deles 
relatando tentativa de suicídio, 7,9% agressão contra si ou terceiros e 4,8% 
portando arma de fogo. (SCHRAIBER; D‟OLIVEIRA; COUTO, 2006, p. 118) 
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Assim, a violência é indiscutivelmente reconhecida como formas de 

expressão da Questão Social e objeto de intervenção da saúde pública, sendo 

globalmente determinante para as práticas de violação de direitos civis, humanos, 

sociais e políticos.  

Debate-se, contemporaneamente, a expansão de domínios da violência, de 
modo paradoxal com a expansão dos direitos humanos e sociais. Da 
violência do próprio Estado, tal qual nos crimes de guerra ou abusos e 
negligências de suas instituições, estende-se às situações de caráter 
interpessoal no mundo privado. Não bastará para seu controle apenas 
apelos aos sensos de responsabilidade ética e social dos indivíduos. Trata-
se, antes, da redefinição desses sensos, do ponto de vista moral e legal. 
(SCHRAIBER; D‟OLIVEIRA; COUTO, 2006, p. 113) 

Schraiber, D‟Oliveira e Couto (2006, p. 113) esclarece que existe uma 

conexão direta da expressão da violência com a violação de direitos. Assim da 

mesma forma que seja necessário compreender essa conexão, há a necessidade de 

se aprofundar nas reflexões acerca das formas, significado e consequências da 

violência na sociedade contemporânea.  

2.1.1 A Violência Física e Sexual Contra Crianças  

          Inicialmente a partir da trajetória da proteção social à infância em virtude dos 

marcos das relações sociais no contexto capitalistas do Brasil discutido por Melim 

(2012, p. 173), considerando que as políticas não interviam na violência familiar ou 

doméstica, mas existia uma “atenção” às crianças e adolescentes voltadas para o 

controle societário:  

das políticas sociais brasileiras relativas à infância e à adolescência, em que 
predominava como produção simbólica a respeito dos indivíduos dessas 
faixas etárias a concepção segundo a qual se tratava de delinquentes e 
abandonados. Destaca-se a criminalização da pobreza – a criança pobre 
era tida como um futuro marginal em potencial e, por isso, era preciso 
reprimi-la e corrigi-la pela violência. As práticas de internação eram 
priorizadas e a força de trabalho era tida como único bem que a criança 
pobre possuía. (MELIM, 2012, p. 173) 

Mas que esse cenário recebeu acentuada e profunda transformação com a 

Constituição de 1988, marcado pela aprovação e implementação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, mas que nem é definitivo e nem integralmente 

adotado. (MELIM, 2012, 175-181) 
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Neste caminho, cabe aos profissionais, militantes, sujeitos políticos 
coletivos, intelectuais e defensores de uma nova ordem societária levar as 
políticas sociais ao limite da sua cobertura numa agenda de luta dos 
trabalhadores em defesa da emancipação humana, tendo como horizonte 
elevar o padrão de vida das maiorias e promover mudanças mais profundas 
e radicais. Nesse sentido, debater e lutar pela ampliação e efetivação dos 
direitos sociais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
pressupõe a discussão coletiva, a disputa pelo fundo público, a socialização 
da política e a organização dos sujeitos políticos. (MELIM, 2012, p. 182) 

Em conceituação aos tipos de violência, o livro “Infância e violência doméstica 

- Fronteiras do conhecimento” organizado por Viviane Nogueira de Azevedo Guerra 

e Maria Amélia Azevedo faz um retrato da violência doméstica contra criança e 

adolescente, mas contribui com conceituações necessárias para o estudo 

principalmente em virtude da violência física e sexual. (AZEVEDO; GUERRA, 1993, 

p. 18) 

Considerando que: 

A violência física é a mais frequente, pois a vítima que está em 
desenvolvimento é indefesa frente ao agressor, que na maioria das vezes é 
a mãe. Caracteriza-se por qualquer ação única ou repetida, danosa à 
integridade física da criança ou adolescente, cometida sempre com caráter 
intencional, ou seja, não acidental, causada por um adulto agressor. Esse 
dano pode variar desde lesões leves até o extremo que é a morte. 
(THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 831) 

E a violência sexual:  

é uma forma de violência que envolve poder, coação e/ou sedução. É uma 
violência que envolve duas desigualdades básicas: de gênero e geração. É 
frequentemente praticado sem o uso da força física e não deixa marcas 
visíveis, o que dificulta a sua comprovação, principalmente quando se trata 
de crianças pequenas. O abuso sexual pode variar de atos que envolvem 
contato sexual com ou sem penetração a atos em que não há contato 
sexual, como o voyeurismo e o exibicionismo. Supõe uma disfunção em três 
níveis: o poder exercido pelo grande (forte) sobre o pequeno (fraco); a 
confiança que o pequeno (dependente) tem no grande (protetor); e o uso 
delinquente da sexualidade, ou seja, o atentado ao direito que todo 
indivíduo tem de propriedade sobre seu corpo. A exploração sexual que tem 
por objetivo a prostituição e a pornografia também está incluído neste tipo 
de abuso. As crianças do sexo feminino são as vítimas mais frequentes, 
com idade entre 4 e 12 anos. (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 
832) 

A violência física e sexual podem ser distribuídas em diversos tipos, tais quais 

a violência sexual contra crianças pode englobar o abuso sexual, o estupro, o 

assédio sexual. Já a violência física pode ser referenciada por agressão física leves 
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como tapas e empurrões, queimaduras, espancamentos, torturas, etc. 

(THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 836) 

Nesse momento, as contribuições de Vicente de Paula Faleiros são 

evidenciadas para compreender a violência sexual e as disposições de família, 

considerações sobre sua manifestação e sua ligação com o autoritarismo 

(FALEIROS, 2005, p. 69) visto que: 

O autoritarismo e o machismo são os fundamentos dessa violência, mas há 
uma relação de cumplicidade e silêncio entre a mãe, o pai/padrasto, os 
irmãos e enteados e os vitimizados, que tentei desenhar no esquema acima. 
A relação de violência sexual está centrada nos dois eixos expressos no 
centro do esquema, que são o segredo familiar e o poder. (FALEIROS, 
2005, p. 71) 

Assim, Faleiros (2005, p. 71) entende que os casos de violência física e 

sexual contra crianças e adolescentes são majoritariamente domésticas, de modo 

que os responsáveis e outros envolvidos no âmbito doméstico, por meio do uso de 

seu poder sobre a criança, a violenta por diferentes motivações. 

2.2 O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E AS CONTRIBUIÇÕES DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

O combate à violência contra a criança é uma realidade brasileira que por 

meio de políticas públicas orienta a criação de serviços e ações que fortalecem a 

defesa dos direitos desse grupo etário. Isso se aplica por meio da Constituição 

Federal de 1988 que estabelece em seu artigo 227 a proteção às crianças que se 

inscreve como política pública por meio da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. (BIDARRA; SASSON, 2012, p. 1) 

a criança é um sujeito em condição especial de desenvolvimento e que 
deverá estar protegida de toda forma de violência, agressão, negligência, 
dentre outras ações que possam prejudicar esse desenvolvimento. Nesse 
sentido, é proposto pelo ECA um conjunto de ações – Sistema de 
Garantias, conforme Faleiros (2006) – que objetiva a Garantia dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes, que é composto por organismos e instituições 
públicas (esferas Federal, estaduais e municipais) e não governamentais. 
(FRANCISCHINI; SOUZA, 2008, p. 42) 

Esses atores compõe o Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e de 

Adolescentes que orienta a intervenção profissional de diferentes disciplinas, juntas 
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como parte de um serviço e estabelecido por meio de uma rede de diferentes 

serviços. (BIDARRA; SASSON, 2012, p. 1) 

Desse modo, a Rede de proteção da Criança é formada por equipamentos 

que executam a política, sendo essa rede formada por: Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, Fundos dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, Varas da Infância e da Juventude, Promotorias da Infância e 

Juventude. (FRANCISCHINI; SOUZA, 2008, p. 42-45) 

Também composta por Fóruns dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente, Sentinela, Centro de 

Referência de Assistência Social – CRES e Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social – CREAS, Organizações Não-Governamentais – ONGs, 

Defensoria Pública, Polícia Militar, Conselho Comunitário de Defesa Social, 

Secretarias de Governo Estaduais e Municipais executoras de Políticas Públicas, 

Organizações não-governamentais. (FRANCISCHINI; SOUZA, 2008, p. 45-48) 

apesar de serem direitos legalmente protegidos, nem sempre as 
modalidades de ações protetivas engendradas pelo Estado e pela 
sociedade brasileira chegam até (a grande maioria de) seus destinatários. 
Algumas das principais fontes de registros estatísticos sobre a infância 
brasileira, tal como o Ministério da Saúde e Sistema de Proteção Para a 
Infância (SIPIA), do Ministério da Justiça, revelam dados assustadores e 
preocupantes sobre a reiterada presença das violações de direitos e das 
violências contra crianças e adolescentes. (BIDARRA; SASSON, 2012, p. 6) 

Nesse conjunto, o Assistente Social é um profissional inserido nos diferentes 

espaços sócio ocupacionais, sendo a sua ação voltada para o enfrentamento das 

situações de vulnerabilidade e risco social que as crianças e famílias que passaram, 

passam ou podem correr o risco de se tornar vítima ou agressor. (TONON; AGLIO, 

2010, p. 9) 

O fator crucial do trabalho do Assistente Social é que as contribuições desse 

profissional devem ser incorporadas através de “uma abordagem global que vai além 

da demanda apresentada”, ou seja, está para além do que se pode observar como 

realidade nua e crua. (TONON; AGLIO, 2010, p. 9) 

Dentro desta perspectiva é que cabe ao Assistente Social desenvolver um 
papel de protagonista nesse novo modelo societário, no sentido da 
promoção da cidadania, da construção e do fortalecimento de redes sociais 
e de integração entre as ações e serviços, assim com afirma Miotto (2006) 
„Estruturam-se sustentadas no conhecimento da realidade e dos sujeitos 
para as quais são destinadas, na definição de objetivos considerando o 
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espaço dentro do qual se realiza, na escolha de abordagens adequadas 
para aproximar-se dos sujeitos destinatários da ação e compatíveis com os 
objetivos. Finalmente, implica na escolha de instrumentos apropriados às 
abordagens definidas e também de recursos auxiliares para sua 
implementação.‟ (TONON; AGLIO, 2010, p. 9-10) 

Dessa forma, especificamente em relação a prevenção, combate e 

enfrentamento à violência física e sexual contra crianças, os profissionais de Serviço 

Social devem orientar suas ações com base no Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, no Código de Ética Profissional e Lei de Regulamentação da profissão. 

(TONON; AGLIO, 2010, p. 10) 

Além disso, o profissional deve centrar sua prática nas previsões do ECA e 

demais legislações cabíveis que proteja a criança, consolide e garanta seus direitos 

e atuem também com a família e o agressor como forma de ação socioeducativa que 

garanta a ruptura da situação de violência e conscientização dos sujeitos envolvidos 

direta e indiretamente. (TONON; AGLIO, 2010, p. 10) 

Diante de tal demanda o Assistente Social deve ter claro a importância da 
família e de seu contexto histórico para se entender os elementos que 
contribuíram para que se chegasse a situação de violência. Entendendo 
assim como afirma Winnicott (2005): „A família é o melhor lugar para o 
desenvolvimento da criança e do adolescente, quando a convivência 
familiar é saudável. Pois na família, lugar de proteção e cuidado também é 
lugar de conflito e pode ser um espaço de violação de direitos.‟ O 
profissional realiza um trabalho com essas famílias, a partir da acolhida, 
reuniões individuais e grupais, visitas domiciliares e um acompanhamento 
sistemático de modo a orientá-los e encaminhá-los aos serviços 
necessários, pois mesmo a violência não ocorrendo no âmbito familiar, é ali 
que crianças ou adolescentes vitimizados encontrarão proteção e vínculos 
de afetividade, daí a importância de se conhecer o meio social em que 
essas vítimas se encontram. (TONON; AGLIO, 2010, p. 10) 

Sendo assim, o exercício profissional do Assistente Social está envolvido em 

elementos norteadores da prática que possibilita a projeção e execução de 

diferentes formas de atuação, dependendo da especificidade do equipamenta ao 

qual está inserido, possibilidades institucionais, profissionais e, sobretudo, 

especificidades do caso a receber a intervenção. (TONON; AGLIO, 2010, p. 11) 

diante de tal demanda se mostra de suma importância no que diz respeito 
ao conhecimento da realidade desses sujeitos, os fatores sócio-econômicos, 
éticos e culturais, e na articulação necessária com o seu meio familiar e 
comunitário, assim como com os demais serviços de enfrentamento, 
observando os possíveis fatores que levaram a presente situação, para a 
partir daí buscar alternativas que tornem possível o rompimento com esse 
ciclo. (TONON; AGLIO, 2010, p. 11) 
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Em concordância com Tonon e Aglio (2010, p. 9-11), a prática do profissional 

de Serviço Social não possui uma cartilha que padroniza a atuação, mas elementos 

norteadores que subsidiam a prática como forma de estabelecer maior autonomia ao 

profissional em exercício.  
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3. O ASSISTENTE SOCIAL DA UPA FRENTE A DEMANDA DE VIOLÊNCIA 

CONTRA A CRIANÇA 

3.1 AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E A IDENTIFICAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA E SEXUAL CONTRA CRIANÇAS 

As Unidades De Pronto Atendimento – UPA são unidades de saúde de nível 

secundário na hierarquização dos serviços de saúde do SUS. Essas unidades tem 

por definição a finalidade de realizar atendimentos emergenciais, contudo não 

necessariamente pontuais. (JÚNIOR; FERREIRA, 2003, p. 27-28) 

Configuram-se como unidades de saúde não hospitalares com 
complexidade intermediária que visam estabelecer a relação das unidades 
básicas de saúde e da Estratégia Saúde da Família com a rede hospitalar. 
No processo de regionalização, a sua integração ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) e à atenção básica diferencia a UPA dos demais 
serviços de pronto atendimento. (SILVA et al., 2012, p. 446) 

Dentre as funcionalidade das UPAs, as unidades precisam funcionar todos os 

dias, 24 horas diárias no atendimento às demandas que podem ser classificadas em 

diferentes níveis de risco. Assim, o atendimento acontece de modo a resolutividade 

dos casos de média complexidade e estabilizar os casos graves. (SILVA et al., 2012, 

p. 446) 

As Unidades De Pronto Atendimento também devem funcionar de retaguarda 

às unidades de atenção básica por meio de específica “estrutura física, recursos 

humanos e tecnologia compatíveis com a sua função na assistência à saúde da 

população.” (SILVA et al., 2012, p. 446) 

As UPAs desempenham papel importante no atendimento secundário à 
saúde, contribuindo também para a diminuição da procura pelo atendimento 
nos hospitais de grande porte. Essas unidades constituem porta de entrada 
aos serviços de saúde, podendo resolver o caso ou, dependendo da 
necessidade, encaminhar para internação hospitalar ou redirecionar para a 
atenção básica. Com a intenção de desafogar as grandes emergências dos 
hospitais públicos, possuem como características principais o 
encaminhamento de pacientes em estado grave para hospitais, o 
funcionamento em horário integral, o atendimento pediátrico, clínica médica 
e odontológica, além de outras necessidades locorregionais, como é o caso 
das urgências traumático-ortopédicas. (SILVA et al., 2012, p. 446) 

Nesse quadro, por ser um lugar propício a maior disposição de observação 

física e comportamental sobre os usuários das UPAs, as unidades se tornam locais 
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propícios para a identificação de sinais de violência, ainda sendo mais dispostas as 

violências físicas e sexuais, pelo fato das mesmas provocarem mudanças no corpo, 

às vezes. (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 831) 

Assim, para profissionais como médicos, enfermeiros e técnicos em 

enfermagem existe uma facilidade maior em identificar os casos de criaças que 

sofreram violência por serem profissionais que tem maior contato com o corpo e os 

espaços mais velados do corpo da criança. (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, 

p. 831) 

Contudo, essa demanda não cabe apenas a esses profissionais, visto que: 

É sabido que o profissional da saúde, no exercício da sua profissão, tem o 
dever ético e legal de denunciar casos de violência contra a criança e o 
adolescente, porém nem sempre é o que acontece. Muitos profissionais 
sentem apreensão em invadir a dinâmica familiar, há aqueles que temem 
retaliações por parte do agressor e outros consideram que tem 
conhecimento insuficiente para os procedimentos de notificação. 
(THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 831) 

Dessa forma, constata-se que o serviço básico de saúde tem grandes 

possibilidades em identificar demandas de violência física e sexual, considerando 

que tais equipamentos são campos propícios para a identificação e prevenção da 

violência doméstica e intrafamiliar contra crianças. (THOMAZINE; OLIVEIRA; 

VIEIRA, 2009, p. 832) 

Porém, em nenhum outro serviço de saúde a violência é tão visível como no 
setor de emergência, que muitas vezes é a porta de entrada do sistema 
público de saúde. O momento do atendimento „para muitas pessoas, é a 
única vez em que estará, enquanto vítima de uma agressão, diante de um 
profissional de saúde (que é um representante do poder público). Em muitos 
casos, é um dos únicos momentos em que a violência será declarada‟. 
Deve-se considerar como primeiro aspecto dos maus-tratos, a suspeita. O 
“grau de suspeita varia desde um leve indício de que possa ter havido 
violência até o relato explícito da criança ou do adulto que a acompanha”. 
Porém “nenhuma dúvida deve impedir a notificação imediata dos casos de 
maior gravidade, sejam eles suspeitos ou confirmados, que implicam grave 
risco para a criança” (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 832) 

Assim, considera-se que os profissionais que compõe a equipe presente nas 

Unidades de Pronto Atendimento – UPAs devem estar atentos, prontificando-se 

como uma equipe preparada para identificar, “documentar, abordar e acompanhar 

boa parte dos casos de violência contra a criança e o adolescente.” (THOMAZINE; 

OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 832) 
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Contudo, Thomazine, Oliveira e Vieira (2009, p. 832) explica que essa não é 

um exercício simples, para esse trabalho é preciso uma ampla capacitação da 

equipe como modo de dar suporte e segurança aos profissionais que faram tal 

abordagem no campo. A capacitação, portanto, não pode ser pontual, mas possuir 

caráter continuado. 

Apenas com a capacitação continuada a equipe multiprofissional poderá de 

apropriar do conhecimento suficiente da identificação e abordagem nesses casos. 

Tendo também um amplo conhecimento acerca dos: “direitos da criança, aspectos 

jurídicos que envolvem os procedimentos judiciais, afim de que atuem de uma forma 

mais abrangente, evitando intervir unicamente sob o enfoque do atendimento clínico” 

(THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 832) 

A „atitude dos profissionais frente à abordagem dos maus-tratos cometidos 
contra a criança e o adolescente se encontra intimamente relacionada com 
a visibilidade ou não que o problema assume em seu cotidiano‟. Para ter ou 
não visibilidade é necessário que o profissional de saúde faça uso de uma 
escuta e olhar ampliados no momento do seu atendimento. Ao se receber 
uma criança ou adolescente vitimizados no serviço de saúde, o profissional 
deve saber que está lidando com uma situação na qual, embora com 
distintas caracterizações, há duas vítimas: a própria criança e a pessoa que 
praticou o ato. Sendo assim, é necessário antes de iniciar a intervenção, 
identificar a melhor forma de abordar o caso, a fim de elaborar um plano de 
trabalho em conjunto com a equipe multiprofissional. (THOMAZINE; 
OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 832) 

Assim, orienta-se que os profissionais de saúde que identificarem sinais de 

violência devem se atentar ao que é falado pela criança e pelo responsável em 

relação a explicação sobre o surgimento das lesões aparente. Realizando um exame 

físico e associando a história relatada pelos sujeitos. (THOMAZINE; OLIVEIRA; 

VIEIRA, 2009, p. 832) 

Assim, é importante que nessa chamada entrevista inicial o profissional se 

posicione de maneira cautelar para que não sejam momentos de conflitos entre 

profissionais e usuários como forma de proteger a criança. Essa é também uma 

tática para que seja possível uma maior documentação acerca da identificação que 

poderá ou não se desfrutar em uma denúncia. (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 

2009, p. 832-833) 

Para que haja um atendimento de emergência de qualidade às vítimas de 
violência e o início de uma intervenção de prevenção, faz-se necessário 
modificar quatro aspectos intrínsecos: sensibilização/capacitação dos 
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profissionais de emergência para a importância do reconhecimento e da 
atuação diante destas situações; criação de rotinas institucionais diante dos 
distintos casos de violência, atribuindo responsabilidades e ações para os 
diferentes profissionais da equipe de saúde, a fim de que os devidos 
encaminhamentos sejam realizados; articulação de listas de referência de 
instituições, serviços, organizações governamentais e não-governamentais 
que possam receber os encaminhamentos para os casos atendidos na 
emergência, integrando uma rede de prevenção (THOMAZINE; OLIVEIRA; 
VIEIRA, 2009, p. 833) 

Thomazine, Oliveira e Vieira (2009, p. 833) dizem que isso também pode 

estar possibilitando o aperfeiçoamento da documentação hospitalar em registros 

indicando a identificação dos casos de violências física e sexual contra crianças com 

o intuito de se subsidiar de modo mais seguro e eficiente um planejamento das 

próximas ações a serem tomadas ou mesmo a elaboração de projetos a serem 

executados.  

3.2 DESAFIOS AOS ASSISTENTES SOCIAIS DA UPA NOS CASOS DE 

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA 

Em reflexão sobre as práticas do serviço social nas Unidades de Pronto 

Atendimento – UPAs, o trabalho de Brito (2015) será crucial na discussão do 

acolhimento nesse tipo de espaço sócio-ocupacional. Isso porque o Assistente 

Social é um profissional que desenvolve bem a prática de acolhimento e abordagem. 

Deste modo, o acolhimento diz respeito ao envolvimento do profissional no 
primeiro contato com o sofrimento do cliente e ouvir sua dor envolve 
respeito e decisão profissional no intuito de ajuda-lo a seguir em sua busca 
por tratamento e solução para o seu problema. Vai muito além do 
acolhimento somente por classificação de risco, sabe-se que mesmo em 
uma UPA, há outros atendimentos paralelos ao atendimento de emergência, 
e é nessa extensão do todo que está o olhar da assistente social. (BRITO, 
2015, p. 110) 

Contudo, Brito (2015, p. 110), buscando compreender de maneira profunda a 

atuação do Assistente Social no acolhimento, diz que quando aborda-se a questão 

do Assistente Social no acolhimento é necessário desmistificar a importância desse 

momento, pois acolhimento não é constituído como um processo de triagem, visto 

que: 

o acolhimento é mais do que uma triagem qualificada ou uma escuta 
interessada, pressupõe um conjunto formado por atividades de escuta, 
identificação de problemas, intervenções resolutivas para seu 
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enfrentamento, ampliando a capacidade da equipe de saúde em responder, 
reduzindo a centralização das consultas médicas e melhor utilizando o 
potencial dos demais profissionais. (BRITO, 2015, p. 110) 

Há, ainda, um montante de dificuldades acerca da intervenção aos casos de 

violência física e sexual contra a criança nas Unidades de Pronto Atendimento – 

UPAs, essas são dificuldades expressas tanto para Assistentes Sociais como para 

outros profissionais que compões a equipe multiprofissional nas UPAs. 

(THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 838) 

A primeira pode estar associada a falta de disposição em esclarecimentos dos 

responsáveis que de forma constante em serviços de pronto atendimento de saúde 

são agressivos com os profissionais desses espaços devido a problemas presentes 

variados como demora no atendimento. (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 

838) 

Essa indisposição pode também ter origem no medo dos responsáveis em ser 

reconhecida violência, esses casos nem sempre são atitudes tomadas pelos 

agressores, mas também por pessoas que não compreender a finalidade das ações 

de proteção à criança e as prevenções e combate à violência contra esses sujeitos. 

(THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 838) 

A negação por parte dos responsáveis, mesmo em casos de sinais evidentes 

da violência, assim como os de crianças com graves lesões que são levadas ao 

pronto atendimento por consequência das violências sofridas. (THOMAZINE; 

OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 838) 

A tentativa de esconder a violência intrafamiliar no momento do atendimento 
pode ser vista como medo que os familiares sentem das consequências 
quando a violência é revelada.  Todavia, a partir do momento que os 
familiares souberem que serão amparados e tratados por uma equipe 
multidisciplinar, possivelmente o serviço de saúde deixe de ser um acusador 
que pune para se tornar um refúgio das famílias que precisam de ajuda. 
(THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 838) 

A segunda grande dificuldade encontrada está nas questões comunicacionais 

das crianças que “não consegue se comunicar além do choro” (THOMAZINE; 

OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 838). Assim, é necessário que o Assistente Social 

tenha habilidades de leituras de comunicação para além das falas. Sendo 

necessário que o profissional: 
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Consiga perceber os sinais que a criança apresenta por meio de postura, 
choro, gestos, pois nem sempre consegue comunicar de forma eficaz todos 
os seus sentimentos. Para as crianças maiores, o uso do lúdico no 
atendimento também pode ser um importante aliado, pois nessa fase vê o 
mundo por meio da fantasia e da brincadeira e se o profissional puder 
alcançá-la neste mundo, poderá manter uma comunicação mais efetiva e 
eficaz, e assim, tomar as medidas necessárias ao atendimento. 
(THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 838) 

O preparo da equipe também representa um grande desafio para a saúde e a 

prevenção de violência, considerando mais uma vez que o Assistente Social 

dificilmente será um profissional que identificará os sinais de violência por conta da 

natureza de seu trabalho que está mais voltado para demandas específicas de 

usuários que procuram o Assistente Social a fim de resoluções frente a uma 

dificuldade específica. (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 838) 

A criação de uma dinâmica de responsabilidade institucional para a 
notificação é fundamental, pois a instituição de saúde deve garantir a ação 
do profissional ao realizar a notificação, compartilhando a responsabilidade 
da ação. Também se devem definir etapas e atribuições de cada 
profissional e instituição envolvida na ação, isto inclui os profissionais 
envolvidos no primeiro contato com a vítima da violência até a Secretaria 
Municipal de Saúde. (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 838) 

Como dificuldade encontrada mais centralizado no Serviço Social, e essa está 

associada direta e especialmente com o trabalho do Assistente Social, está 

relacionada ao conhecimento e a funcionalidade da Rede Socioassistencial, ou seja, 

o trabalho em Rede dos serviços de prevenção e combate à violência contra a 

criança. (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009, p. 838) 

A relação de autoridades competentes também se aplica a essa dificuldade, 

pois:  

A dificuldade é saber que as autoridades competentes não dão o 
significativo suporte para minimizar ou diminuir esse drama social. Porque 
igualmente o adolescente acaba voltando com quadros mais graves de 
agressão. É necessário salientar a importância de ações interligadas entre 
„o atendimento prestado internamente na instituição de saúde e o conjunto 
de ações públicas‟. É importante chamar o poder público à sua 
responsabilidade por meio do registro. (THOMAZINE; OLIVEIRA; VIEIRA, 
2009, p. 838) 

A efetividade da humanização da saúde também é um importante desafio 

profissional, considerando que: 
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O desafio da humanização é a criação de uma nova cultura de atendimento, 
pautada na centralidade dos sujeitos na construção coletiva do SUS. Para 
que essa proposta se consolide é preciso que os trabalhadores estejam 
motivados, com condições de trabalho dignas e salários compatíveis. 
Devem ser elaborados protocolos assistenciais e rotinas de trabalho e 
investimento na educação permanente das equipes, para repensar o 
modelo de atenção à saúde, e avaliar constantemente as dificuldades que 
se apresentam no processo coletivo de trabalho em saúde. É de suma 
importância a participação dos usuários nesse processo. (BRITO, 2015, p. 
115) 

Brito (2015, p. 115) ainda conta que para além das dificuldades encontradas 

nas prevenções à violência contra a criança estão os desafios profissionais que 

envolvem a saúde pública que no contexto atual se aplica a luta pela sobrevivência 

do Sistema Único de Saúde- SUS que vem sofrendo cruéis ataques com os avanços 

das políticas neoliberais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo teve a ambiciosa finalidade de discutir a prática profissional do 

Assistente Social em meio aos casos de violência física e sexual contra crianças na 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Sobretudo é preciso apontar que tratar de 

temas de maneira recente como no caso de estudar procedimentos profissionais em 

uma UPA é, sem dúvida, um desafio.  

Além disso, abordar violência ainda acresce a dificuldade da pesquisa devido 

a complexidade de se compreender tal fenômeno, especialmente a violência que 

atinge fisicamente e sexualmente crianças. Isso porque esse tipo de violência tem 

características bastante curiosas que envolvem principalmente atores que fazem 

parte da família das vítimas. 

Embora tais contrariedades tenha sido um elemento que trouxe limitações à 

pesquisa, foi possível atingir o objetivo geral do trabalho de conhecer como é 

desenvolvida a intervenção realizada pelo Assistente Social inserido nas Unidades 

de Pronto Atendimento – UPAs. Consequentemente alcançando os objetivos 

específicos, sendo distribuídos sequencialmente em cada um dos capítulos. 

Sendo assim, apresentar o processo de inserção do Assistente Social no 

campo da saúde possibilitou um olhar amplo em relação ao trabalho desse 

profissional nos diferentes espaços da Saúde. Esse conhecimento histórico foi de 

grande magnitude, pois através dele avaliou-se o aprimoramento da prática 

profissional dos Assistentes Sociais e também foi evidenciado os avanços que 

envolvem o reconhecimento do trabalho dos profissionais de Serviço Social. 

Já estudar a intervenção do Assistente Social na área da Saúde na atualidade 

teve grande valia, pois o recorte de focar em casos de violência física e sexual 

contra crianças proporcionou fortes contribuições visto que esse grupo social possui 

legislações específicas não só na saúde, mas de maneira integrada das diferentes 

esferas como concebe o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  

Ao refletir sobre as práticas do Serviço Social com crianças vítimas de 

violência física e sexual nas Unidades se entendeu com mais precisão o que é a 

UPA, seus determinantes legais e sua caracterização em torno do trabalho do 

Assistente Social. Já em relação ao trabalho do profissional de Serviço Social nos 
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casos de socorros prestados às crianças que são dirigidas às unidades e nos casos 

em que são identificados agressões físicas e abusos sexuais. 

Contudo, novas pesquisas precisam ser construídas para que sejam 

disponibilizadas mais informações que relacionem o trabalho e as possibilidades 

interventivas dos Assistentes Sociais nesse espaço de atuação de tantas 

especificidades, pois o exercício profissional nos UPA ainda se confunde com as 

triagens, não sendo reconhecida a importância do Assistente Social em campo. 
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