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RESUMO

A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes é um fenômeno
que tem sido estudado por diversas áreas do conhecimento tais como as
ciências sociais, humanas e da saúde, que buscam compreender a sua
produção e seus impactos psicossociais coletivos e singulares, bem como
os agravos à saúde naqueles que a sofrem. Os principais tipos de
violência infanto-juvenil são: a violência física, sexual, psicológica,
negligência e abandono. Trata-se de um estudo qualitativo, realizado com
profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), através de uma
entrevista semiestruturada. As narrativas foram gravadas, transcritas e
submetidas à Análise de Conteúdo. O Objetivo geral foi analisar a
assistência em saúde prestada às crianças e adolescentes vítimas de
violência intrafamiliar, pelos profissionais que atuam na ESF, como
componentes da Rede de Atenção à Saúde do município de Uberlândia-
MG. Por meio das entrevistas foram criadas seis categorias temáticas: 1 -
O comportamento, 2 - Os tipos de Violência, 3 - O trabalho em Rede, 4 - A
prevenção da violência, 5 - As dificuldades, 6 – O sucesso e o fracasso.
Concluímos que é necessário ampliar os olhares sobre os cuidados às
crianças e aos adolescentes que sofrem violência intrafamiliar, seja por
meio de ações interdisciplinares, intersetoriais, por meio da promoção e
prevenção, bem como qualificar os profissionais e divulgar os fluxos de
atendimento e acompanhamento dos casos, além de tornar mais eficaz o
sistema de notificação compulsória, visto que esse é um instrumento
capaz de atuar como fator de proteção quando associado a outras
estratégias.
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