
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP
 

Rev Odontol UNESP. 2014; 43(N Especial):201 © 2014 - ISSN 1807-2577

4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica “Prof. Dr. José Eduado Rodrigues”
10º Simpósio de Pós-Graduação “Prof. Dr. Alício Rosalino Garcia”
3º Encontro de Técnicos em Laboratório “Rosimeire de Oliveira M. Gon”
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP 

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados

Violência intrafamiliar contra crianças: 6 anos de experiência  
da FOA / UNESP na abordagem e identificação  

em escolas de ensino infantil
Ramos, J.C.D.; Araújo, P.C.; Garbin, A.J.I; Rovida, T.A.S.; Arcieri, R.M.; Garbin, C.A.S.

O estudo objetivou a identificação de violência contra crianças, de forma oculta, promovendo o acolhimento às 
vitimas, esclarecendo os atores sociais envolvidos e estimulando campanhas para conscientização da família sobre 
violência. Além disso, buscou-se relatar a experiência de 6 anos da FOA / UNESP na realização destas atividades 
em um projeto de extensão. Visitas semanais foram realizadas em 5 instituições municipais de ensino, com a 
participação de docentes, pós-graduandos, graduandos e técnicos que observavam um total de 1150 crianças, de 0 
a 6 anos. Os casos de violência detectados eram descritos em fichas, ressaltando a identificação do local e do tipo 
de agressão, para posteriormente serem encaminhados ao Conselho Tutelar. Foi constatado que as notificações 
realizadas eram, em grande parte, relacionadas à negligência dos pais no cuidado das crianças, sendo observado à 
presença de menores com higiene geral deficiente, roupas sujas e piolho. Em menor proporção, foi possível observar 
crianças com dificuldade de relacionamento, levantando a suspeita de problemas no âmbito familiar. A direção da 
escola foi sempre notificada dos problemas observados e juntamente com toda a equipe realizava reuniões com os 
responsáveis e professores a fim de capacitá-los e promover o acolhimento da criança. Desta forma, as atividades no 
combate a violência realizadas pela FOA/ UNESP, fomentam maior interação da universidade com a comunidade, 
aproximam os reais anseios da população com a prática, auxiliam na identificação de abusos e protegem as crianças 
da violência.
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