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RESUMO 

Este artigo investigou ações de promoção da saúde a crianças e famílias que vivem em situação de violência. É 

uma pesquisa de revisão integrativa em que por meio da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram 

identificados nove artigos sobre o tema, a partir das bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Pubmed, American Psychological Association (APA) e nos Periódicos Capes. Os estudos selecionados 

por meio desta revisão, possibilitaram encontrar métodos de intervenção em promoção da saúde de famílias e 

crianças que vivenciam a violência no ambiente familiar. Os principais resultados encontrados com as 

intervenções foram a educação em saúde, a diminuição da violência intrafamiliar, do comportamento agressivo 

das crianças, melhora no desempenho acadêmico e nas relações familiares. Conclui-se, portanto, que por mais 

que existam políticas públicas, nas áreas de assistência social e saúde interdisciplinar, poucos são os estudos 

publicados sobre está temática. 

 

Palavras-chave: Violência Doméstica, Promoção da Saúde, Criança. 

 

ABSTRACT 

This article investigated health promotion actions for children and families living in situations of violence. It is an 

integrative review research in which, through the application of the inclusion and exclusion criteria, nine articles 

on the theme were identified, from the Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Pubmed, American 

Psychological Association (APA) and in the Capes Periodicals. The studies selected through this review made it 

possible to find methods of intervention to promote the health of families and children who experience violence 

in the family environment. The main results found with the interventions were health education, the reduction of 

intrafamily violence, the aggressive behavior of children, improvement in academic performance and family 

relationships. It is concluded, therefore, that as much as there are public policies, in the areas of social assistance 

and interdisciplinary health, there are few published studies on this topic. 
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INTRODUÇÃO 

A violência é caracterizada como um problema de saúde pública do Brasil, impactando na 

dignidade da pessoa humana, nas relações sociais e no comportamento dos sujeitos que sofrem algum 

tipo de agressão, afetando o bem-estar, a saúde física e mental (WAISELFISZ, 2012). A violência 

intrafamiliar consiste em toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar físico, psicológico ou a 

liberdade, e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Praticada por um ou mais 

indivíduos com laços familiares, conjugais ou de parentesco, ou com vínculo afetivo em condições de 

estabelecer uma relação de poder (BRASIL, 2002; MACHADO et al., 2014; RIBEIRO et al., 2015; 

SANTOS; SANTOS; NASCIMENTO, 2015). 

A violência intrafamiliar contra a criança repercute em discussões sobre a saúde, segurança, 

educação e políticas públicas em diversos países, visto que pode gerar diversas consequências no 

processo de desenvolvimento, alterando a conduta e as emoções e interferindo no processo de 

socialização e de aprendizagem da criança (BRINO; SOUZA, 2016). Além disto, a violência 

intrafamiliar que acomete crianças e adolescentes tem sido objeto de pesquisa em função do número 

crescente de casos nos últimos anos, alcançando proporções epidêmicas (MEZZALIRA; GUZZO, 

2015). Dados apresentados no documento “Mapa da Violência 2012 – crianças e adolescentes no Brasil” 

afirmam que a situação é preocupante no Brasil quando o assunto é violência contra a criança e o 

adolescente. Nesse Relatório, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de um total de 99 países monitorados 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) por apresentar elevado número de notificações de 

homicídios praticados contra crianças e adolescentes, sendo a maioria dos casos acometidos no ambiente 

familiar (WAISELFISZ, 2012). 

A violência intrafamiliar configura-se como um desafio para gestores e profissionais da saúde, 

pelas variadas formas de violência interpessoal: a física, sexual, psicológica, negligência e abandono 

(SANTOS; SANTOS; NASCIMENTO, 2015). Compreendemos a violência como um problema de 

interesse público e entendemos que o aprofundamento das investigações e intervenções 

interdisciplinares sobre essa temática pode contribuir para a redução e extinção desse fenômeno. Este 

estudo buscou investigar as ações em Promoção da Saúde realizadas com crianças e famílias que vivem 

em situação de violência e vulnerabilidade. 

  

METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura de modo a identificar, analisar e sintetizar 

resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. Este método foi criado por Ganong (1987), 

que determina cinco fases para elaboração de uma revisão integrativa: 1º seleção do tema e da pergunta 

norteadora, 2º estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, 3º definição das informações a serem 

extraídas dos estudos 4º avaliação dos estudos, 5º interpretação dos resultados e 6º apresentação da 
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revisão (GANONG, 1987; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

Primeiramente, foi elaborada a pergunta norteadora para o estudo: “Há intervenções de promoção 

da saúde em crianças vítimas de violência intrafamiliar?”. Posteriormente, foi  realizada a busca nas 

bases indexadas Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Pubmed, American Psychological 

Association (APA) e nos Periódicos Capes, que contempla diversas bases de dados como Science Direct, 

Springer e Wiley Online Library.  

Para a localização das publicações, combinamos os seguintes descritores: violência doméstica AND 

intervenção AND promoção da saúde AND criança; domestic violence AND intervention AND health 

promotion AND child. 

Para realizarmos a seleção dos títulos, utilizamos como critérios de inclusão: artigos científicos 

completos, disponíveis online e publicados nos últimos 5 anos, entre 2015 e 2019. 

Na busca, foram encontrados um total de 846 artigos (758/Periódicos CAPES, 53/Pubmed, 34/APA 

e 1/Scielo). Logo, para a seleção da amostra, fizemos primeiramente a leitura dos títulos e como critérios 

de exclusão, consideramos:   

● Teses e dissertações   

● Artigos que não estavam disponíveis online  

● Artigos teóricos  

● Artigos que não respondiam à pergunta norteadora 

● Artigos que não consideraram exclusivamente intervenção familiar com crianças e/ou pais como 

sujeitos dos estudos  

Aplicados tais critérios, 823 artigos foram excluídos e 23 resumos foram selecionados para análise 

após a leitura do título. Após a leitura dos resumos, dos 23 artigos selecionados, foram eliminados 14 

pela aplicação dos critérios de exclusão restando, portanto, oito artigos, sendo três encontrados na 

plataforma Pubmed, um na Scielo, um Science Direct, um Wiley Online Library, um Springer e um da 

APA, os quais efetivamente respondiam à pergunta norteadora. As fases e aplicações dos critérios podem 

ser visualizadas no fluxograma apresentado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

https://www.apa.org/
https://www.apa.org/
https://www.apa.org/
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FIGURA I. Fluxograma da aplicação dos critérios de elegibilidade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

RESULTADOS 

  A Tabela 1 apresenta os oito artigos publicados nos últimos cinco anos, selecionados para este 

estudo, que contemplam intervenções com pais e/ou crianças vítimas de violência intrafamiliar. Foram 

três estudos realizados no Brasil, um nos Estados Unidos e os outros quatro na Turquia, Irlanda, 

Uganda e Holanda. Os anos com maior quantidade de publicação dos estudos sobre o tema foram 2017 

e 2018, contabilizando três artigos cada ano, seguido de 2019 com dois estudos. Os artigos 

apresentados são de periódicos diferentes, das áreas da Saúde, Psicologia e Educação. 
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 Tabela I. Artigos encontrados nas bases de dados sobre Intervenções em Promoção da Saúde de 

crianças e seus familiares. 

Revista 

Científica 

Nome do 

artigo 

Autores / 

ano de 

publicação 

  

País de 

realização 

da 

Pesquisa 

Objetivo da 

Pesquisa 

Método/ Intervenção 

Psychosoci

al 

Interventio

n 

ACT 

Raising Safe 

Kids 

Program to 

promote 

positive 

maternal 

parenting 

practices in 

different 

socioecono

mic contexts 

Pedro et al. 

(2017) 

Brasil Avaliar a 

efetividade do 

ACT - Raising 

Safe Kids 

Program em 

diferentes 

contextos 

socioeconômic

os 

Os participantes foram divididos 

em três grupos, de acordo com o 

nível socioeconômico da família 

e o tipo de escola da filhos 

(público C, público B e privado). 

As práticas parentais maternas e o 

comportamento das crianças 

foram avaliados pré e pós-

intervenção 

Occupation

al Therapy 

Internation

al 

Massage and 

Storytelling 

Reduce 

Aggression 

and 

Improve 

Academic 

Performance 

in Children 

Attending 

Elementary 

School 

Gonçalvez 

et al. (2017) 

Brasil avaliar o efeito 

de duas 

intervenções 

(massagem e 

contar 

histórias) sobre 

comportament

os agressivos e 

no desempenho 

acadêmico de 

crianças do 

ensino 

fundamental 

Participaram do estudo 105 

crianças do segundo ano do 

ensino fundamental I divididas 

em três grupos. Um grupo 

recebeu dez aulas extras de 

massagem, outro grupo recebeu 

aulas extras de contação de 

histórias, e o grupo controle 

recebeu aulas extras aleatórias. 

As aulas extras foram realizadas 

uma vez na semana com o tempo 

de 50 minutos duração.  

 

Prevention 

Science 

Evaluation 

of the 

Responsible, 

Engaged, 

and Loving 

(REAL) 

Fathers 

Initiative on 

Physical 

Child 

Punishment 

and Intimate 

Ashburn et 

al. (2017) 

Uganda Descrever os 

resultados da 

avaliação da 

REAL Fathers 

Initiative sobre 

os principais 

resultados, 

incluindo 

atitudes em 

relação ao uso 

de punição 

física e VPI, 

confiança no 

uso de 

“The Real A Fathers Initiative”, é 

um programa de 12 sessões de 

orientação para pais com o 

objetivo de reduzir as crianças 

expostas à violência em casa, 

rompendo o ciclo de violência 

entre gerações.  Participaram 

deste estudo 500 jovens pais de 

16 a 25 anos de idade que tinham 

filhos pequenos com idade entre 1 

a 3 anos e que são casados ou que 

morassem com sua esposa ou 

parceiro. 
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Partner 

Violence in 

Northern 

Uganda 

estratégias 

disciplinares 

não violentas, 

comunicação 

do casal e uso 

de punição 

física e VPI. 

Paidéia 

(Ribeirão 

Preto) 

  

 Assessment 

of a Brief 

Intervention 

with Parents 

to Prevent 

Shaken 

Baby 

Syndrome 

Lopes et al. 

(2018) 

Brasil Avaliar a 

eficácia de uma 

intervenção 

breve para o 

aumento de 

conhecimento 

sobre a 

Síndrome do 

Bebê Sacudido 

(SBS) 

Os  252 participantes foram 

divididos em dois grupos: 

Experimental e Controle. A 

intervenção consistiu em 

educação em saúde com a 

exibição de vídeo educativo e 

leitura de material sobre a SBS. 

Para avaliação do conhecimento 

foi utilizada a Escala de Atitudes 

Frente ao Choro do Bebê 

Indian 

Journal of 

Psychiatry 

Can positive 

parenting 

program 

(Triple P) be 

useful to 

prevent 

child 

maltreatmen

t? 

Özyurt et 

al. (2018) 

Turquia Determinar o 

efeito do 

programa 

parental 

positivo 

(Triplo P) 

sobre maus-

tratos infantis, 

comportament

os infantis e 

estratégias de 

enfrentamento 

das mães 

126 mães de crianças com idades 

entre 4 e 12 anos, participaram da 

pesquisa.  Foi fornecido a elas a 

Triple P em três sessões, uma vez 

por semana. As mães 

preencheram  o formulário de 

informações sobre pais e filhos 

antes e logo após a intervenção. 

BMC 

Public 

Health 

Cluster 

randomised 

controlled 

trial of 

‘whole 

school’ child 

mal teatment 

prevention 

programme 

in primary 

schools 

in Northern 

Ireland: 

study 

protocol for 

Keeping  

safe 

McElearne

y et al. 

(2018) 

Irlanda Avaliar um 

programa de 

prevenção de 

maus-tratos 

infantis nas 

escolas: 

'Mantendo a 

Segurança' em 

escolas 

primárias 

Ensaio clínico controlado 

randomizado. O mesmo foi 

realizado com crianças em 80 

escolas em um período período de 

dois anos. A coleta de dados foi 

realizada em três etapas: linha de 

base, final do primeiro ano e final 

do segundo ano.  
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Family 

Relations 

Changing 

Families: A 

Preventive 

Intervention 

Perspective 

Cowan; 

Cowan, 

(2019) 

Estados 

Unidos 

Fortalecer as 

relações entre 

parceiros 

tornando pais 

mais eficazes 

na promoção e 

no 

desenvolvimen

to inicial de 

seus filhos 

Foi criado grupo de casais que 

estavam esperando um primeiro 

bebê. Foram realizados 24 

encontros, acompanhando esses 

casais até que seus primeiros 

filhos fizessem a transição para o 

ensino fundamental 

Journal of 

Family 

Violence 

Increasing 

Family 

Safety and 

Decreasing 

Parental 

Stress and 

Child’s 

Social-

Emotional 

Problems 

with 

Resolutions 

Approach: a 

Single-Case 

Experimenta

l Design 

Study 

Protocol 

Sepers et al. 

(2019) 

Holanda Investigou a 

eficácia e os 

mecanismos 

potenciais da 

Abordagem 

das Resoluções 

(AR), uma 

intervenção 

multidisciplina

r para 

interromper o 

abuso infantil e 

aumentar a 

segurança nas 

famílias 

Participaram quinze famílias com 

crianças entre 8 e 18 anos que 

viviam em situação de abuso 

infantil. A Abordagem das 

Resoluções é um protocolo de 20 

sessões implementado em um 

contexto individual, familiar e de 

rede social. 

         Dos oito estudos de intervenção encontrados na revisão integrativa, cinco deles foram realizados 

com mães, pais e/ou cuidadores, e dois apenas com crianças e um estudo realizado com a família. Todas 

as intervenções realizadas foram feitas em grupo de pais ou crianças, sendo a maioria das ações com 

foco na educação em saúde.  

  

DISCUSSÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as ações em Promoção da Saúde realizadas com crianças 

e famílias que vivem em situação de violência e vulnerabilidade social, pautados pela pergunta 

norteadora: “Há intervenções de promoção da saúde em crianças vítimas de violência intrafamiliar?” 

Crianças vítimas de violência intrafamiliar vivem situações de negligência, desproteção e 

vulnerabilidade, gerando problemas de comportamento, assim como dificuldade de atenção e 

aprendizagem. Além de comportamentos agressivos e antissociais, a criança pode apresentar atraso no 

desenvolvimento psicológico, cognitivo e neurológico (RIBEIRO et al., 2015). 
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O papel esperado da família é a proteção do núcleo familiar. Porém, a expectativa do ambiente 

familiar, em alguns casos, é marcada por cenários de violência infantil. A violência contra a criança 

ocorre tanto pelas formas agressivas de relacionamento estabelecidas pelos progenitores, que justificam 

este comportamento como estratégias de educação ou de resolução de conflitos, quanto pelo 

relacionamento agressivo entre os próprios progenitores, o que também é vivenciado pela criança 

(COSTA; TEIXEIRA, 2017). Pesquisas sobre ações interventivas com mães e pais de crianças vítimas 

de violência têm se mostrado efetivas para reestruturação e promoção da saúde dos filhos e do ambiente 

familiar. 

A pesquisa desenvolvida por Pedro et al., (2017) incluiu 64 mães de crianças de 3 a 8 anos e 64 

outros cuidadores, teve como objetivo avaliar a efetividade do ACT - Raising Safe Kids Program em 

diferentes contextos socioeconômicos. O objetivo dessa intervenção foi fortalecer as famílias e melhorar 

ou mudar as habilidades dos pais por meio da disseminação do conhecimento sobre disciplina não 

violenta, desenvolvimento infantil, controle da raiva, habilidades para resolução de conflitos, efeitos da 

mídia nas crianças e métodos para protegê-las da exposição à violência. Os participantes foram divididos 

em três grupos, de acordo com o nível socioeconômico da família e o tipo de escola da filhos (público 

C, público B e privado). As práticas parentais maternas e o comportamento das crianças foram avaliados 

pré e pós-intervenção. Independentemente do nível socioeconômico nível das famílias e do tipo de escola 

das crianças, o Programa ACT foi eficaz para melhorar práticas parentais maternas e comportamento 

dos filhos, de acordo com a percepção das mães e outros cuidadores (PEDRO; ALTAFIM; LINHARES, 

2017). 

O estudo de Lopes et al., (2018) teve como objetivo avaliar a eficácia de uma intervenção breve 

para o aumento de conhecimento sobre a Síndrome do Bebê Sacudido (SBS) em 252 pais. A Síndrome 

do Bebê Sacudido (SBS) é uma lesão cerebral gerada por uma ou mais sacudidas violentas do corpo da 

criança. É uma forma de maus-tratos físicos que pode acarretar consequências gravíssimas para o 

desenvolvimento infantil, podendo ser prevenida pela educação parental. Os participantes foram 

divididos em dois grupos: Experimental e Controle. A intervenção consistiu em educação em saúde com 

a exibição de vídeo educativo e leitura de material sobre a SBS. Para avaliação do conhecimento foi 

utilizada a Escala de Atitudes Frente ao Choro do Bebê. Os resultados observados no grupo experimental 

foi o aumento do conhecimento sobre as principais consequências de se sacudir o bebê, do bem-estar do 

cuidador, estratégias para lidar com o choro e a importância da afetividade nos primeiros anos de vida 

(LOPES et al., 2018). 

            A pesquisa de Ozyurt et al., (2018) determinou o efeito do programa parental positivo (Triple P) 

nos maus-tratos a crianças, comportamentos das crianças e estratégias de enfrentamento das mães. 126 

mães de crianças com idades entre 4 e 12 anos, participaram da pesquisa.  Foi fornecido a elas a Triple 

P em três sessões, uma vez por semana. As mães preencheram o formulário de informações sobre pais e 

filhos antes e logo após a intervenção. Os resultados demonstraram que após o treinamento, os escores 
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médios obtidos pelas crianças nas subescalas de ansiedade, problemas sociais, queixas somáticas, 

problemas de atenção, quebra de regras e comportamentos agressivos diminuíram. Além disso, as mães, 

que afirmaram estar frequentemente com raiva, gritando, estressada, e batendo nos filhos, disseram que 

elas praticaram esses comportamentos com os filhos em taxas mais baixas no final do treinamento, 

diminuindo a violência no ambiente familiar (OZYURT et al., 2018). 

Na pesquisa de Cowan & Cowan, (2019) buscou fortalecer as relações entre parceiros tornando 

pais mais eficazes na promoção e no desenvolvimento inicial de seus filhos. Foi criado grupo de casais 

que estavam esperando um primeiro bebê. Foram realizados 24 encontros, acompanhando esses casais 

até que seus primeiros filhos fizessem a transição para o ensino fundamental. Esta intervenção permitiu 

fazer a manutenção do comportamento dos pais tanto no relacionamento conjugal quanto do filho, 

trazendo evidências de que a educação em saúde em grupo é uma estratégia interventiva eficaz para 

promover a saúde das famílias (COWAN; COWAN, 2019). 

            Ashburn et al., (2017) descreveram os resultados da avaliação do programa “The Real A Fathers 

Initiative”, é um programa de 12 sessões de orientação para pais com o objetivo de reduzir as crianças 

expostas à violência em casa, rompendo o ciclo de violência entre gerações.  Participaram deste estudo 

500 jovens pais de 16 a 25 anos de idade que tinham filhos pequenos com idade entre 1 a 3 anos e que 

são casados ou que morassem com sua esposa ou parceiro. Os resultados da avaliação comparando dados 

da pesquisa entre os homens expostos à intervenção e os não expostos demonstram reduções 

significativas na violência por parceiro íntimo e a longo prazo reduções no castigo físico de crianças 

(ASHBURN et al., 2017). 

Duas intervenções em promoção da saúde encontradas na revisão sistemática foram realizadas 

somente com crianças que vivenciavam a violência intrafamiliar. 

            O estudo de McElearney et al., (2018) avaliou uma prevenção de maus-tratos em crianças nas 

escolas, formado por um ensaio clínico controlado randomizado. O mesmo foi realizado com crianças 

em 80 escolas em um período de dois anos. A coleta de dados foi realizada em três etapas: linha de base, 

final do primeiro ano e final do segundo ano. Os principais resultados apresentou o entendimento das 

crianças sobre os principais conceitos do programa, auto eficácia para se manter seguro em situações de 

maus-tratos, ansiedade decorrente do  programa participação e divulgação de maus-tratos. Os resultados 

secundários apresentou o conforto e a confiança dos professores em ensinar o programa de intervenção 

as crianças e a confiança dos pais em conversar com os filhos sobre os conceitos do programa 

(MCELEARNEY et al., 2018). 

Gonçalves et al. (2017) avaliaram o efeito de duas intervenções (massagem e contar histórias) 

sobre comportamentos agressivos e no desempenho acadêmico de crianças do ensino fundamental. 

Participaram do estudo 105 crianças do segundo ano do ensino fundamental I divididas em três grupos. 

Um grupo recebeu dez aulas extras de massagem, outro grupo recebeu aulas extras de contação de 

histórias, e o grupo controle recebeu aulas extras aleatórias. As aulas extras foram realizadas uma vez 
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na semana com o tempo de 50 minutos duração. Os resultados demonstraram que o grupo de crianças 

que recebeu massagem e o outro de contação de histórias, diminuíram os registros de comportamentos 

agressivos e melhora no desempenho acadêmico após a intervenção. O grupo com aulas extras aleatórias 

não demostraram efeito relativo aos outros grupos (GONÇALVES et al., 2017). 

Nesta revisão apenas um artigo utilizou intervenção com a família que vivenciou violência. O 

estudo de Sepers et al., (2019) investigou a eficácia e os mecanismos potenciais da Abordagem das 

Resoluções (AR), uma intervenção multidisciplinar para interromper o abuso infantil e aumentar a 

segurança nas famílias. Participaram quinze famílias com crianças entre 8 e 18 anos que viviam em 

situação de abuso infantil. A Abordagem das Resoluções é um protocolo de 20 sessões implementado 

em um contexto individual, familiar e de rede social. Os resultados das sessões diminuíram os incidentes 

de abuso infantil e violência doméstica, bem como o estresse dos pais (SEPERS et al., 2019). 

  

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

         A Violência intrafamiliar contra a criança é um problema de saúde pública pelo o aumento 

expressivo no número de notificações nos últimos anos e as consequências a saúde geradas a crianças. 

Intervenções de prevenção e promoção da saúde são necessárias para diminuir a violência no Brasil e/ou 

em todo mundo. 

Esta pesquisa identificou as ações interventivas de promoção da saúde realizadas com crianças e 

famílias que viviam em situação de violência e apresentaram resultados positivos na diminuição da 

violência no ambiente familiar, porém, ainda há poucas publicações de intervenções que buscam 

restaurar o ambiente familiar, garantindo a saúde e o bem-estar físico, psicológico e social das vítimas e 

de toda família.  

Diante disso, torna-se necessário o incentivo por parte da saúde pública e pela academia 

científica, o desenvolvimento de novos estudos e intervenções interdisciplinares em busca de combater 

a violência intrafamiliar e promover a saúde das famílias. 
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