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70. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: MECANISMOS DE PREVENÇÃO 
 
Silva LCFP; Trintinália MMJ; Santinon EP; Nascimento SRG; Fernandes JMO 
 
A violência tem seu cunho centrado na problemática social da história da civilização onde 
fatores se inter-relacionam, vinculando sua origem ao sistema familiar patriarcal, 
embalados pelas diferenças de gênero, educação, sociedade e mundo atual, permeados pela 
questão cultural. O curso de Obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo tem sua formação acadêmica voltada para a assistência à 
mulher e família, abrangendo nesse contexto a prevenção à violência doméstica, problema 
de saúde pública. Dessa forma, vem sendo desenvolvido por docentes e discentes do curso 
de Obstetrícia um projeto para atendimento a famílias em situação de violência, cuja 
aderência se concretizou junto a escolas da região de Itaquera, bairro da zona leste de São 
Paulo. Objetivos: 1. Planejar e desenvolver atividades de orientação em grupo voltadas 
para assistência à saúde, incluindo aspectos da violência doméstica; 2. desenvolver oficinas 
de trabalho criando condições de disseminação do conhecimento dos diplomas legais 
contra a violência doméstica, incluindo a Lei Maria da Penha; 3. desenvolver atividades 
pertinentes à formação acadêmica dos alunos do curso de graduação em Obstetrícia; 4. 
propiciar melhoria da saúde pública local, através de mecanismos de prevenção à violência 
doméstica. Metodologia: O projeto vem ocorrendo desde agosto/2010 e encontra-se em 
plena atividade, sendo desenvolvido no Centro de Cidadania de Mulheres de Itaquera, 
espaço considerado referência para casos de violência doméstica da zona leste de São 
Paulo. A operacionalização ocorre através de oficinas interativas de trabalho com crianças 
da região, especialmente aquelas vítimas de violência doméstica, com atividades semanais 
durante um período de quatro semanas. Os temas são desenvolvidos por bolsistas 
participantes do programa, sob supervisão docente. Conclusão: Esse projeto traz como 
proposta efetiva a melhoria das condições de assistência à saúde da família, propiciando 
intervenções necessárias para o cuidado à saúde através do conhecimento. 


