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Introdução  

Este trabalho é parte do projeto de pesquisa de mestrado academico apresentado no 

Programa de Pós Graduaçao na Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, está 

inserido na linha de pesquisa Violência, Direitos, Serviço Social e Políticas Intersetoriais. O 

objetivo geral é analisar a implementação dos serviços de atendimento de crianças e 

adolescentes alegadas vítimas2 de violência sexual na área programática 1.0 do Município 

do Rio de Janeiro.  

Parte-se do pressuposto de que a ampliação na rede de atendimento para crianças e 

adolescentes com vivências de violência sexual possibilita um maior acesso aos serviços, 

no entanto, esta expansão precisa ser realizada de forma qualificada dando condições para 

as unidades garantirem o atendimento conforme as orientações da legislação e as 

necessidades dos serviços conforme a realidade local.  

Compreende-se neste estudo que a violência sexual contra criança e adolescente é 

uma das formas históricas de violência contra estes segmentos. Relaciona-se com o 

patriarcado e o machismo e com as relações desiguais de poder estabelecidas pela 

formação social brasileira, que não podem ser analisadas sem se considerar as categorias 

de classe, gênero, raça/etnia e geração.   

Metodologia  

A metodologia escolhida será a abordagem qualitativa de dados. O Lócus da 

pesquisa é a  AP 1.0, onde foram escolhidas duas unidades de saúde: Centro Municipal de 

Saúde Marcolino Candau e Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança vítima de 

                                                 
1
 Assitente Social,  Mestranda do Programa de Pós Graduação em Serviço Social da 

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO).Brasil; Email: 
thay.hora@gmail.com. 
2  Neste projeto optamos por utilizar o termo “alegadas vítimas”, pois quando uma criança 
ou adolescente chega a uma unidade de saúde, pressupõe-se que em algumas situações, a 
violência ainda não foi confirmada.  
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abuso sexual (CAAC) que fica no Hospital Municipal Souza Aguiar. Os instrumentos de 

pesquisa utilizados serão: a análise documental e a entrevista semiestruturada. Os sujeitos 

desta pesquisa, portanto, serão: o responsável pela Gerência de Área Técnica da Saúde da 

Criança e do Adolescente (GSCA); o responsável pela Coordenadoria da Área Programática 

1.0; dois coordenadores e dois técnicos das unidades de saúde.Serão escolhidos os 

profissionais que atuam diretamente com o atendimento de crianças e adolescentes 

alegadas vítimas de violência sexual. Ao total serão realizadas seis entrevistas.  

Fundamentação teorica  

Compreende-se neste estudo que a violência sexual contra criança e adolescente é 

uma das formas históricas de violência contra estes segmentos. Relaciona-se com o 

patriarcado e o machismo e com as relações desiguais de poder estabelecidas pela 

formação social brasileira, que não podem ser analisadas sem se considerar as categorias 

de classe, gênero, raça/etnia e geração.   

 Como um fenômeno que se constitui atual na sociedade moderna capitalista, ele 

possui interlocução com os estudos sobre as expressões da “questão social” que afetam a 

sociedade e necessitam de intervenção do Estado e das políticas sociais como a de saúde. 

A “questão social” é explicada por Iamamoto (2012) como a base do trabalho do Serviço 

Social, que a define como: 

o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 
madura, que tem uma raiz comum: a produção é cada vez mais coletiva, o 
trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus 
frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade 
(IAMAMOTO,2012,p. 27). 

Os assistentes sociais atuam com as expressões da “questão social” que se 

materializa de diversas formas no dia-a-dia dos profissionais, estas ações ocorrem [...] “no 

trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública, etc” 

(IAMAMOTO,2012,p.28). Quaglia et al (2011) complementam esta análise afirmando que é 

no trabalho coletivo que o Serviço Social encontra o cenário para que a “questão social” se 

concretize, e assim são desenvolvidas suas ações. Tal profissão atua baseada na existência 

de um corpo teórico-metodológico e técnico-operativo que se sustenta através de uma 

concepção ético-política. A atuação profissional está baseada na Lei de Regulamentação da 

Profissão (Lei 8.662/1993), no  Código de Ética Profissional, nas Resoluções aprovadas 

pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e nas leis que direcionam a sociedade.  

As políticas sociais, compreendidas na relação entre Estado e Sociedade no 

capitalismo, e campo privilegiado de atuação dos assistentes sociais, assumem o 

atendimento das expressões da questão social e as diferentes formas de desigualdades 

sociais, que ultrapassam as questões meramente econômicas como é o caso da violência 
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sexual contra criança e adolescente (IAMAMOTO, 2012; QUAGLIA et al, 2011). Para 

Quaglia et al (2011)  

A violência sexual, por sua vez, caracteriza-se como uma das formas de 
violação dos direitos humanos fundamentais e dá visibilidade a um processo 
de violência estrutural e cotidiana que permeia as relações da sociedade em 
suas mais variadas esferas (QUAGLIA ET AL, 2011,p.262).  

Entende-se que a violência não é um problema especifico da área da saúde, mas, 

ela coloca em risco o processo vital humano, visto que ameaça a vida, altera a saúde, 

produz enfermidade e resulta muitas vezes na morte das vitimas (MINAYO, 1994).  A 

organização Pan-Americana da Saúde (Opas) sinaliza que  

A violência, pelo número de vítimas e a magnitude de sequelas orgânicas e 
emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num 
problema de saúde pública em vários países. [...] O setor saúde constitui a 
encruzilhada para onde confluem todos os corolários da violência, pela 
pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de urgência, de 
atenção especializada, de reabilitação física, psicológica e de assistência 
social (MINAYO, 1994, p.9). 

Para Minayo (1994) a área da saúde tem como foco atender os efeitos da violência, 

como os traumas e as lesões físicas, nos serviços de emergência, na atenção 

especializada, nos processos de reabilitação, nos aspectos médico-legais e nos registros de 

informações.  

Por conseguinte, realizar pesquisas na área da saúde proporciona que sejam 

fornecidas informações que resultem na elaboração de políticas, estratégias de prevenção e 

criação de métodos capazes de criar dados verdadeiros para avaliar a efetividade das ações 

(MINAYO, 1994). Também é importante mencionar que a pesquisa coopera para a 

formulação de políticas sociais que atuem sobre o problema apresentado, podendo assim 

resultar em uma contribuição para a mudança da realidade dos sujeitos e no funcionamento 

da rede de atenção a saúde de atendimento de crianças e adolescentes vitimas de violência 

sexual.  
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