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INTRODUÇÃO  

 

A violência doméstica é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma questão de saúde 

pública, na qual se constitui em abusos psicológicos, maus tratos físicos, abusos sexuais e outros, compreendendo 

agressão a crianças, adultos, cônjuges de ambos os sexos e idosos (BEZERRA, et al., 2010).  

A violência contra a criança e o adolescente é dita como um dado multicausal, que abrange a pobreza, o 

desemprego, a criminalidade, doença mental, falta de rede de apoio da família, entre outros. Por ser um assunto 

complicado e dificultoso de enfrentar que envolve questões legais e de proteção, a violência intrafamiliar demanda o 

envolvimento de toda a sociedade. No entanto, ela tem sido pouco notificada por profissionais da educação e saúde 

(SIQUEIRA; ALVES; LEÃO, 2012). 

Sabe-se que a violência exibe forte elemento histórico e cultural, dificilmente superável por leis e normas. 

Assim, foi preciso um respaldo para a legalização do método de prevenção e combate, tendo em 1990 surgido o 

"Estatuto da Criança e do Adolescente" (ECA), auxiliado pela Lei 8.069 de 13 de julho do referido ano (SALIBA, et al., 

2007). 

O objetivo deste trabalho é compreender os aspectos éticos e legais que envolvem a violência doméstica contra 

a criança e o adolescente, com ênfase no papel dos profissionais de saúde no acolhimento e notificação desse agravo. 

 

DESENVOLVIMENTO               

 

Trata-se de uma Revisão de Literatura, que segundo Friedlander e Moreira (2007) afirmam ser constituída 

pelas informações sobre os procedimentos específicos utilizados para realização do estudo. As bases de dados utilizadas 

para as buscas estão disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). O estudo foi realizado no primeiro semestre de 

2014, como atividade de avaliação parcial da disciplina de Bioética nos cursos de Enfermagem e Odontologia. Tendo 

como descritores: Violência doméstica, notificação e violência infantil. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram assuntos abordados e ano de publicação entre 2007 e 2013, os 

critérios de exclusão os que não relacionavam à questão norteadora e pela publicação ser anterior a 2007.  Foram 

selecionados sete artigos entre os quais estão distribuídos em: Revista Brasileira de Bioética, Revista eletrônica da 

Escola de Saúde Pública do Ceará, Revista Mineira de Enfermagem, Revista da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto e do Hospital das Clínicas da FMRP Universidade de São Paulo, Revista Psicologia – Teoria e prática. 

A violência doméstica tem sido frequentemente objeto de estudo de vários pesquisadores, cujos resultados 

demonstram ser um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade.  Este tipo de violência cometida com crianças e 

adolescentes, em sua maioria é praticado em ambiente familiar, o que dificulta o conhecimento de sua ocorrência.   

Segundo Paiva et al., (2011) a violência contra crianças e adolescentes não é novidade na sociedade 

contemporânea, porém somente na atualidade que foi estabelecido a concepção de proteção com a criação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente de 1990 (ECA), a Constituição Federal de 1988 (CF) e a Declaração dos Direitos 

Humanos e Bioética de 2005 (Unesco). Os autores alegam ainda a especificidade em relação ao acolhimento, à 

prevenção e a busca pela garantia dos direitos por estes documentos. O abuso intrafamiliar que pode ser praticado por 

pais, parentes próximos (irmãos, tios) é de difícil notificação devido a vínculos econômicos e por ameaças por parte do 

abusador. 

A violência doméstica compromete assim a integridade física, psicológica e comportamental. Os agredidos 

expressam sentimentos de medo, insegurança e déficit de autocontrole. Além de torná-los sexualmente ativos, o que 

leva muitas vezes ao abandono do lar, e acrescenta ainda que a experiência de maus tratos na vida infantil deixa o 

problema difícil de ser resolvido pelo aspecto de afetividade ao agressor (BEZERRA, et al., 2010). 

Com base na legislação existente, fez-se importante a notificação dos profissionais de saúde sobre casos de 

maus tratos. Entretanto, dificilmente ocorre o empenho no diagnóstico e origem de tais injúrias. Os profissionais temem 

a notificação por medo de lidar com os agressores, perda dos pacientes, além da ineficácia das autoridades competentes 

caso houvesse a comunicação (CARVALHO; GALO; SILVA, 2013).  

Apesar de existir leis que amparam as crianças e adolescentes deste tipo de violência, ainda percebe-se, que 

seus direitos e proteção em prol de um bem-estar físico e psicológico estão sendo violados. Por ser um problema 
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complexo e que envolve vários profissionais não só da saúde, mas também de outras áreas que lidam diretamente com 

crianças e adolescentes, o entendimento destas leis e suas atribuições, na maioria das vezes não são de conhecimento 

por parte destes, o que resulta na dificuldade de uma postura adequada frente a estas situações.  

 Saliba et al., (2007) complementam que existe um despreparo do profissional em lidar com as vítimas, pois a 

maioria das disciplinas de saúde não contemplam em seus currículos a formação e treinamento dos aspectos 

relacionados à violência, além de que no Brasil ainda é ineficaz regulamentos que firmem procedimentos técnicos para 

isso e ausência de leis que protejam os profissionais em caso de notificação. 

A melhoria no serviço de saúde só terá viabilidade se houver compromisso com a ação que será executada 

pelos atendentes. Para a efetivação de proteção à criança e ao adolescente, é necessário que assuma a violência como 

um problema de saúde público e de grande magnitude. O autor ressalta que o enfrentamento à violência requer uma 

amplitude não somente dos serviços de saúde, pois outros meios os tornam também vulneráveis como as relações 

sociais na escola, a cultura educacional praticada na sociedade, o ambiente comunitário, histórico e condições 

econômicas e sociais dos sujeitos (OLIVEIRA, et al., 2008). 

Autores destacam a importância de se realizar um trabalho em “rede de proteção” contra a violência, no qual 

cada profissão deve, portanto tomar decisões e adotar condutas para o desenvolvimento de seu trabalho (HOLANDA; 

HOLANDA; SOUZA, 2013). 

Os Códigos de Ética de cada profissão não apresentam explicitamente a violência doméstica, mas faz 

referência à integridade humana. Podem-se citar alguns exemplos, como o Código de Ética da Enfermagem (Resolução 

COFEN 311/2007) no seu Art. 34 que proíbe qualquer omissão, conivência com qualquer forma de violência e o 

Código de Ética da Odontologia (Resolução CFO-118/2012) no seu Capítulo III, Art. 9 e incisivo VII que demonstra 

que um dos principais deveres do cirurgião-dentista é “zelar pela saúde e dignidade do paciente” (COFEN; CFO).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os profissionais de saúde têm o dever de notificar casos de maus tratos, principalmente o doméstico, sendo 

necessário o conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Códigos de Ética, além de boas condições de 

trabalho, estímulo profissional, articulação com instituições e organizações governamentais e não governamentais para 

que se possa construir uma rede de prevenção, e ajudar na tomada de decisões apropriadas para o caso. Caberá então 

aos serviços em geral, especialmente ao da saúde, utilizar os mecanismos adequados para coibir a violência no seio 

familiar e aos setores governamentais a garantia da conduta profissional, protegendo-o e compartilhando a 

responsabilidade pelo caso. 
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