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Detecção de violência e Promoção de Saúde no  
Centro de Atendimento Integral a Criança

Rocha, R.S.; Araújo, P.C.; Soares, G.B.; Arcieri, R.M.; Garbin, A.J.I.; Garbin, C.A.S.

A violência contra crianças é um problema de saúde pública que afeta negativamente o bem estar físico e psicológico 
das vítimas, causando implicações no desenvolvimento e na capacidade de aprendizagem dos menores. O presente 
projeto objetiva capacitar os futuros profissionais a identificar, abordar, acolher e notificar os casos de violência e 
ainda realizar promoção de saúde nas crianças pertencentes a esta instituição. Estas atividades são realizadas no 
Centro de Atendimento Integral a Criança (CAIC), que se situa no bairro São José, uma região periférica da cidade 
de Araçatuba-SP. Este bairro possui condição socioeconômica singular além de altos índices de casos de violência. 
As ações contam com a participação de alunos da graduação, pós-graduação e docentes. Para o desenvolvimento 
das mesmas são utilizados materiais lúdico-pedagógicos, juntamente com palestras sobre os temas pertinentes ao 
programa. Os alunos da graduação, professores e coordenadores do centro também recebem capacitação, e são 
conscientizados sobre a importância da promoção de saúde geral e bucal, bem como do processo de notificação 
da violência, visto que as crianças passam a maior parte do dia no âmbito escolar. Nesta fase da infância há uma 
maior capacidade de interiorizar o aprendizado, mudar hábitos errôneos, além de se tornarem multiplicadoras de 
conhecimento. O projeto tem sido de grande valia, uma vez que vem apresentando resultados significantes na visão 
dos pais, professores, coordenadores, acadêmicos e crianças envolvidas.
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