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Notificar violência doméstica e sexual passa a ser obrigatório em todos
os serviços do SUS.
Blog Educar Sem Violência
http://toleranciaecontentamento.blogspot.com/2011/01/notificarviolencia-domestica-e-sexual.html
“Essa é mais uma conquista da Área Técnica de Vigilância em Violências e Acidentes do
Ministério da Saúde, afirma a coordenadora Marta Maria Alves da Silva (foto abaixo)

A partir desta quarta-feira, os profissionais de saúde e de estabelecimentos públicos de ensino
estão obrigados a notificar as secretarias municipais ou estaduais de Saúde sobre qualquer caso
de violência doméstica ou sexual que atenderem ou identificarem.
A obrigatoriedade consta da Portaria nº 104 do Ministério da Saúde, publicada hoje, no “Diário
Oficial da União” - texto legal com o qual o ministério amplia a relação de doenças e agravos de
notificação obrigatória.
Atualizada pela última vez em setembro de 2010, a LNC (Lista de Notificação Compulsória) é
composta por doenças, agravos e eventos selecionados de acordo com critérios de magnitude,
potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de
controle e compromissos internacionais com programas de erradicação, entre outros fatores.
Com a inclusão dos casos de violência doméstica, sexual e outras formas de violência, a relação
passa a contar com 45 itens. Embora não trate especificamente da violência contra as mulheres, o
texto automaticamente remete a casos de estupro e agressão física, dos quais elas são as
maiores vítimas. A Lei 10.778, de 2003, no entanto, já estabelecia a obrigatoriedade de

notificação de casos de violência contra mulheres atendidas em serviços de saúde públicos ou
privados.
Segundo o Ministério da Saúde, a atualização da lista ocorre por causa de mudanças no perfil
epidemiológico e do surgimento de novas doenças e também da descoberta de novas técnicas
para monitoramento das já existentes, cujo registro adequado permite um melhor controle
epidemiológico. Na última atualização haviam sido acrescentados à lista os acidentes com
animais peçonhentos, atendimento antirrábico, intoxicações por substâncias químicas e síndrome
do corrimento uretral masculino.
A Portaria nº 104 também torna obrigatória a notificação, em 24 horas, de todos os casos graves
de dengue e das mortes por causa da doença às secretarias municipais e estaduais de Saúde.
Também devem ser comunicados todos os casos de dengue tipo 4. As secretarias, por sua vez,
devem notificar as ocorrências ao Ministério da Saúde.
PRIVACIDADE
O presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Marcos Gutemberg Fialho da Costa,
destaca que as notificações de doenças e agravos sempre incluem o nome do paciente e que a
responsabilidade pela preservação da privacidade das vítimas de violência será das secretarias
de Saúde e dos responsáveis pelo Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).
Ginecologista, Fialho confirma que, até hoje, os médicos e profissionais de saúde só denunciavam
os casos de violência com a concordância dos pacientes, a não ser em casos envolvendo
crianças e adolescentes, quando, na maioria das vezes, o Conselho Tutelar era acionado.
Para o médico, a inclusão da agressão à integridade física na lista de notificações obrigatórias é
um avanço, mas o texto terá que ficar muito claro, já que o tema violência contra a mulher ainda
suscita muita polêmica, e cada profissional terá que usar de bom senso, analisando caso a caso,
para não cometer injustiças e também não se sujeitar a sofrer processos administrativo e
disciplinar.
Responsável pelas delegacias da Mulher de todo o estado de São Paulo, a delegada Márcia
Salgado acredita que a notificação obrigatória dos casos de violência, principalmente sexual, vai
possibilitar o acesso das autoridades responsáveis por ações de combate à violência contra a
mulher a números mais realistas do problema. De acordo com ela, os casos de agressão contra a
mulher não tinham que ser obrigatoriamente notificados à autoridade policial.
“A lei determina que cabe à vítima ou ao seu representante legal tomar a iniciativa de comunicar a
polícia. No momento em que isso passa a ser de notificação compulsória e a equipe médica tem
que informar a autoridade de Saúde, fica mais fácil termos um número mais próximo da
realidade”, disse a delegada à Agência Brasil, destacando a importância de que a privacidade das
vítimas de violência, principalmente sexual, seja preservada.
Enviado por Maria Helena Schuster da Assessoria de Comunicação da Presidência da República
em 27 de janeiro de 2011.
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Levantamento do G1 ouviu parlamentares sobre 13 temas polêmicos.
Punir pais que batem nos filhos: 140 deputados a favor, 207 contra
Dos 513 políticos que farão parte da nova Câmara, 414 responderam.

A maioria dos deputados da nova legislatura declara-se contrária à punição de pais e
responsáveis que adotam castigos corporais a crianças e adolescentes, de acordo com
levantamento do G1.
À pergunta “É favorável à punição de pais e responsáveis que aplicarem castigos corporais em
crianças?”, 207 disseram “não” e 140 “sim”, e 67 não souberam responder, totalizando 414 dos
513 deputados que farão parte da nova legislatura, que começa no dia 1º de fevereiro.
O levantamento do G1 ouviu opiniões a respeito de 13 temas polêmicos. Os resultados serão
divulgados ao longo deste sábado (29). A reportagem conseguiu contato com 446 dos 513 futuros
deputados. Desses 446, 414 responderam ao questionário e 32 não quiseram responder. Outros
67, mesmo procurados por telefone ou por intermédio das assessorias durante semanas
consecutivas, não deram resposta – positiva ou negativa – às solicitações (leia mais sobre a
metodologia ao final do texto).
Os 207 que se declaram contra a punição de pais representam 40,3% dos 513 que comporão a
Câmara e 50% dos 414 que responderam ao questionário.
A proposta está prevista em projeto de lei enviado pelo Executivo à Câmara dos Deputados em
julho do ano passado. Em sua justificativa, o governo diz que o projeto vai regulamentar artigos do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que tratam genericamente dos castigos físicos contra
menores.
Sancionado em 13 de julho de 1990, o ECA é a regulamentação dos artigos 227 e 228 da
Constituição, que estabelecem como “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária”.
As punições previstas pelo descumprimento da lei são o encaminhamento dos pais a programas
oficiais ou comunitários de proteção à família, a tratamento psicológico ou psiquiátrico, a cursos

ou programas de orientação ou a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento
especializado. Os pais podem ainda ser advertidos em caso de aplicação de castigos aos filhos.
Levantamento
O levantamento do G1 teve início em 29 de novembro e foi finalizado em 27 de janeiro. Envolveu
uma equipe de 27 jornalistas de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A reportagem procurou todos os 513 deputados que assumirão mandatos na Câmara. No caso
dos deputados que assumiram cargos no governo federal, em estados ou municípios, o G1
procurou o primeiro suplente das coligações para responder ao questionário.
Embora decisão de dezembro do Supremo Tribunal Federal diga que o suplente a ser empossado
é o do partido (em razão de entendimento de que o mandato parlamentar pertence ao partido), o
G1 procurou os suplentes das coligações. Isso porque essa decisão do Supremo vale para um
caso específico e não se aplica automaticamente a situações semelhantes. De acordo com o
presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), tomarão posse em 1º de fevereiro os suplentes das
coligações.
A maioria dos parlamentares respondeu às perguntas por telefone, mas uma parte preferiu
receber o questionário por e-mail para devolvê-lo impresso. Em todos os casos, os deputados
foram informados de que não teriam suas respostas individualizadas.

http://redanditeste.redandi.org/andi/node/37060
23.02.2011

Psicopedagoga defende a educação sem palmadas
Brasil | Tema: Niñez en los médios
Especialista acredita que a melhor forma de educar uma criança é fazê-la entender o motivo pelo
qual está sendo proibida de determinada situaçãoEm artigo, a psicopedagoga Jussara Barbosa da
Silveira diz que o castigo severo, ainda que seja uma palmada, não educa. Pelo contrário,
significa que o pai ou a mãe perdeu a capacidade de dialogar. Ela acredita que a melhor forma de
educar é fazer com que os filhos entendam o motivo pelo qual estão sendo proibidos de
determinada situação. “É papel dos pais fazer com que o filho analise uma situação de perigo”,
explica. Jussara diz que o sentimento de querer dar o melhor para os filhos não está relacionado
apenas à questão material. “É importante impor limites, mas não como punição. É preciso que os
pais construam valores nos seus filhos, o que demanda tempo”, acredita. É preciso deixar claro
quem é a autoridade, quem orienta e quem dá segurança, conclui.[Folha de Boa Vista (RR) –
23/02/2011]
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Mulheres acreditam mais na
"palmada pedagógica"
Segundo pesquisa, 75% delas acham que "dar uns tapas
de vez em quando é necessário". 59% dos homens tiveram
a mesma opinião
Clarissa Passos, iG São Paulo | 24/02/2011 17:28

Mais mulheres do que homens acreditam no valor da "palmada pedagógica": 75%
delas acham que dar uns tapas no filho de vez em quando é necessário para
educá-lo, enquanto 59% dos homens pensam assim. É o que apontam os dados
de pesquisa divulgada hoje pela Fundação Perseu Abramo.
Leia mais
•

Uma em cada dez brasileiras já apanhou de um homem

•

Brasileiras estão mais satisfeitas sexualmente, diz estudo

Segundo a pesquisa, a maioria dos pais que apanharam na infância - prática
comum em gerações anteriores - não reproduz, com seus filhos, o método violento.
17% das mulheres e 38% dos homens que levavam surras com frequência
acreditam que "bater em criança é errado em qualquer situação".
A ideia de que "dar uns tapas de vez em quando é necessário" cresce entre as
mães de mais escolaridade. Entre as entrevistadas que cursaram apenas até a 4a
série, 71% escolheram esta resposta. Entre as mães com escolaridade de 5a a 8a,
ensino médio completo e ensino superior, o número vai a 77%.
As mulheres seguem como linha de frente da educação das crianças. Só 15% das
mulheres dizem jamais ter dado um tapa em um filho. Entre os homens, o índice
dos que nunca fizeram uso da palmada cresce para 42%. Apenas 1% das
mulheres admite dar surras com frequência. Nenhum homem disse fazê-lo.
A pesquisa ouviu 2.365 mulheres e 1.181 homens com mais de 15 anos em todo o
País.

Você já bateu no seu filho?
Respostas estimuladas e únicas, entre as mulheres

Você já bateu no seu filho?
Respostas estimuladas e únicas, entre os homens

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2011
http://xuxa.globo.com/Xuxa/0,,8470,00.html

Xuxa esteve nesta sexta-feira (25), no aeroporto Santos Dumont, no Rio, para lançar, a convite da
Ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, a campanha nacional de combate à violência
sexual entre crianças e adolescentes.
Não é a primeira vez que Xuxa levanta esta bandeira. Madrinha da campanha “ViraVida”, que
resgata jovens das ruas dando-lhes cursos profissionalizantes e uma poupança para
reconstruírem suas vidas, ela é também a porta voz da campanha “Não bata, eduque”, contra os
castigos físicos e humilhantes a crianças e adolescentes. Para ela, todas essas campanhas fazem
parte de uma grande rede de proteção às nossas crianças e jovens.
“Estou envolvida em campanhas como o “Vira Vida” e “Não bata, eduque”, pois acredito que se
uma criança sofre violência dentro de casa ela procura a rua e, para sobreviver, começa a se
prostituir sem mesmo saber o que está fazendo. Isso é o começo de tudo. As pessoas que estão
em volta ou vendo isso tem o dever de denunciar, por isso existe o disque-denúncia. Os adultos
sabem o que estão fazendo, as crianças não. Então, o dever de nós, adultos, é pegar o telefone e
discar 100, denunciar, esse é o primeiro passo. Não há exposição nenhuma de quem liga, é sigilo
total, e vocês estarão ajudando as crianças e ajudando o país. Violência sexual é crime e tem que
terminar! Isso não tem a ver com política, tem a ver com o futura das nossas crianças e
adolescentes”, discursou Xuxa.
Além da apresentadora, estavam presentes a atriz Daisy Lúcidi, o arcebispo do Rio de Janeiro,
Dom Orani João Tempesta e diversas autoridades das esferas municipal, estadual e federal. Veja
a galeria de fotos.

