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Introdução: A violência, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode ser 

definida como o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, 

outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, 

morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação1. Ela pode ser do tipo 

física, psicológica, sexual e institucional. A violência no Brasil é algo muito forte e que está 

frequentemente acometendo a população e está entre as principais causas de mortalidade na 

população geral, como causas externas, além da questão de gênero, que tem se tornado cada 

vez mais comum e há ainda, os índices de homicídios, que estão em forte crescimento. Na 

cidade de Belém, 85% dos casos de violência notificados correspondem a faixa etária de 

crianças e adolescentes, com prevalência do sexo feminino e da violência sexual2. A 

notificação compulsória é a comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de 

casos ou surtos, de determinados agravos ou doenças, que deve ser feita às autoridades 

sanitárias e serve para detectar doenças emergentes e reemergentes, casos e/ou surtos de 

doenças, fornecer subsídios para execução de ações de controle de doenças e agravos, além do 

perfil epidemiológico e construção de políticas públicas. A portaria nº 204, de 17 de fevereiro 

de 2016, instituiu a lista nacional de notificação compulsória, onde é possível identificar a 

doença ou agravo ocorrido e a periodicidade de notificação, quanto à esfera se a nível 

municipal, estadual e/ou federal. Objetivos: O objetivo da atividade foi capacitar os 

profissionais, da equipe de saúde, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, servidores 

administrativos, colaboradores em geral, cirurgião-dentista, médico, entre outros, para que 

eles detenham o conhecimento sobre a notificação compulsória em casos de violência sexual e 

sejam capazes de realizar a notificação compulsória, nesses casos de violência sexual contra 

crianças e adolescentes. Descrição da Experiência: Foi realizada uma atividade de educação 

permanente, com abordagem sobre a notificação compulsória de violência sexual contra 

crianças e adolescentes, com a equipe de saúde multiprofissional de uma unidade básica de 

saúde e estratégia em Saúde da Família, no bairro de Águas Lindas, no município de 

Ananindeua, Estado do Pará, ministrada pelos residentes em Estratégia Saúde da Família, com 

formação acadêmica em Odontologia, pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Os 

profissionais da equipe de saúde envolvidos, ou seja, o público alvo da capacitação, foram os 

agentes comunitários de saúde, os servidores administrativos, a assistente social e os 

enfermeiros. Os tópicos abordados nesta atividade foram: definição e tipos de violência, 

definição de notificação compulsória e sua legislação, como e quem deve fazê-la, 

reconhecimento dos sinais clínicos de violência, detalhamento minucioso da ficha de 

notificação compulsória, entre outros. Ao final da explanação da temática, foi realizada uma 

dinâmica de “verdadeiro ou falso”. A atividade consistia em julgar algumas afirmações feitas 

pelos residentes, acerca do tema abordado. A equipe julgaria se as afirmações eram 

verdadeiras ou falsas, da seguinte forma: foram distribuídas plaquinhas individuais, de cor 

verde em uma face e de cor vermelha na outra face. A cada afirmação que a equipe julgasse 

verdadeira, deveria ser levantada a plaquinha com a face verde voltada para o público e a cada 
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afirmação julgada como falsa, a equipe levantaria a a plaquinha com a face vermelha, voltada 

para o público. A cada afirmação feita e sua correção, era aberto um espaço para debate e 

esclarecimento de dúvidas que tenham ficado pendentes, acerca do tema abordado na 

explanação. Resultados: A atividade apontou como resultado que a maioria dos profissionais 

de saúde da equipe multiprofissional desconhecia a notificação compulsória. Dessa forma, foi 

possível observar que a notificação compulsória, em casos de violência contra crianças e 

adolescentes, muitas vezes, não é realizada devido esse desconhecimento do profissional. Isso 

acarreta inúmeros problemas, visto que trata-se de uma temática de saúde pública. Alguns 

deles são a sub-notificação dos casos de violência contra crianças e adolescentes que ocorrem, 

a falta de cuidado, assistência e atenção com essas crianças e adolescentes, que sofrem algum 

tipo de violência, o transtorno psicológico e social dessas crianças e adolescentes que são 

violentados, desestruturação familiar, prejuízos no convívio social, principalmente o escolar, 

além do deficit no rendimento escolar que também pode ocorrer. Conclusão: Desse modo, é 

possível concluir que a atividade de educação permanente foi de extrema importância, visto 

que a equipe, em sua maioria, desconhecia o assunto, este fato implica de forma direta e 

negativa no processo de notificação compulsória em casos de violência sexual contra crianças 

e adolescentes, ou seja, os casos de violência sexual estão ocorrendo e estão sendo omitidos, 

pelo motivo de não estarem sendo notificados, principalmente da maneira correta. Pois foi 

possível observar ao longo da explanação da ficha, que alguns profissionais ignoram na ficha 

de notificação alguns itens e campos que precisam ser preenchidos. Por esse motivo, ocorre 

uma contribuição para a sub-notificação dos casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Pois todos os campos da ficha devem ser preenchidos para que o caso de 

violência ocorrido seja identificado corretamente, para que a investigação e as outras devidas 

providências possam ser tomadas e levadas a diante, às esferas responsáveis. E por fim, é 

imprescindível ressaltar que a atividade foi muito satisfatória, pois visto que o objetivo de 

capacitar os profissionais, para que eles detenham o conhecimento acerca da notificação 

compulsória, em casos de violência contra crianças e adolescentes, e sejam capazes de realizar 

essa notificação compulsória, foi alcançado. 
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