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Os impactos do Programa de 
Ações Integradas e Referenciais de 
Enfrentamento à Violência Sexual 
Infanto-juvenil no Território Brasileiro 
(PAIR): possibilidades e limites no caso 
do Jangurussu

esta dissertação estabelece como 

objeto central a avaliação do Pro-

grama de Ações integradas e Re-

ferenciais de enfrentamento à 

Violência Sexual infanto-Juvenil 

no território Brasileiro (PAiR). esta 

política do governo federal, execu-

tada em Fortaleza, parte do desafio 

de articular os diversos atores lo-

cais para o enfrentamento da vio-

lência sexual de crianças e adoles-

centes. nesse sentido, desvenda-se 

quais foram os impactos que esse 

programa trouxe, no território do 

Jangurussu, um dos bairros da ci-

dade em que o projeto foi introdu-

zido. O esforço deste estudo foi o 

de compreendermos como o fenô-

meno da violência sexual de crian-

ças e adolescentes se relaciona na 

dinâmica da vida contemporânea 

Palavras-chave: 

Avaliação; Políticas 

Públicas; Pobreza; 

Violência Sexual 

infanto-juvenil.      

Autor: Thiago Holanda 
Altamirano 

Ano: 2013

Orientadora: Profa. Dra. Alba 
Maria Pinho de Carvalho (UFC)

brasileira, sobretudo no contex-

to de pobreza em que esse bairro 

está inserido, atentando aos limites 

e às possibilidades do estado para 

combatê-lo. Para isso, realizamos 

esforços para perceber como esta 

articulação institucional a que o 

Programa se propõe, por meio de 

suas diversas instituições, tanto go-

vernamentais quanto da sociedade 

civil, age na condição de alterna-

tiva para o enfrentamento dessa 

forma de violência. efetuou-se uma 

avaliação, que se utilizou de técni-

cas da pesquisa etnográfica, para 

adentrar no lugar onde acontece o 

Programa, a fim de compreender, a 

partir das narrativas dos atores en-

volvidos, os sentidos dessa política 

para o combate da violência sexual 

infanto-juvenil. 
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Avaliação do Projeto Estadual de 
Erradicação do Sub-registro Civil de 
Nascimento no atendimento materno 
infantil no Hospital Geral Dr. César Cals 
em Fortaleza (CE)

esta dissertação tem como objetivo 

geral avaliar o Projeto estadual de 

erradicação do Sub-registro Civil 

de Nascimento. Mais especifica-

mente, interessa identificar os mo-

tivos da alta hospitalar de crianças 

recém-nascidas sem Registro Civil 

de nascimento no atendimento 

materno-infantil do hospital Geral 

Dr. César Cals, em Fortaleza, como 

também identificar as restrições e 

potencialidades do Serviço da uni-

dade interligada - ui, instância cria-

da para viabilizar o acesso ao Regis-

tro Civil de nascimento a todas as 

crianças nascidas na maternidade, 

tendo alta hospitalar com sua Cer-

tidão de nascimento. A investiga-

ção, de caráter qualitativo, analisa 

informações coletadas de um es-

tudo bibliográfico e documental e 

de entrevistas. Os sujeitos partici-

pantes deste estudo correspondem 

a duas categorias: os profissionais 

da referida unidade hospitalar vin-

culados ao Serviço de Registro Ci-

vil de nascimento e as mães cujos 

partos ocorreram na unidade pes-
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quisada. Como resultado, quando 

foram aplicados os questionários 

que orientam as entrevistas com 

as referidas categorias, o estudo 

de caso apontou que escolarida-

de, idade, estado civil, ocupação e 

local de residência são elementos 

comuns entre as mães entrevista-

das, bem como a situação de vul-

nerabilidade e risco social. Vinte e 

sete por cento relataram problemas 

com o reconhecimento da paterni-

dade de seus filhos como justifica-

tiva para não aderirem aos serviços 

disponibilizados pelo hospital para 

o Registro Civil de nascimento. 

Quanto aos profissionais entrevis-

tados, identificou-se o fato de que 

42% são assistentes sociais; 25%, 

enfermeiros ou médicos e 17%, 

escreventes autorizados. Apesar 

do envolvimento e compromisso 

desses profissionais, há necessida-

de de maior divulgação em todo o 

ambiente do hospital para sociali-

zação e acesso, especialmente por 

se tratar de um hospital que realiza 

pré-natal de risco.
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Representações dos profissionais no 
desesenvolvimento da Política de Saúde 
Mental em Fortaleza: uma avaliação em 
processo no espaço dos CAPS

O presente estudo teve como ob-

jetivo avaliar as representações 

sociais dos profissionais execu-

tores da política de saúde men-

tal, visando apreender como eles 

interpretam esse novo modelo de 

assistência. Buscou-se desvelar 

o significado da política de saú-

de mental brasileira para os pro-

fissionais do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do Município 

de Fortaleza. O locus da pesqui-

sa foi o CAPS Geral da Secretaria 

executiva Regional iii, que man-

tém convênio com a universida-

de Federal do Ceará (uFC). Para 

empreender esta pesquisa no 

campo da avaliação processual de 

uma política pública, foi desen-
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volvido uma análise de natureza 

qualitativa, utilizando um estudo 

de caso. este método apresentou-

-se apropriado para compreender 

minuciosamente o processo das 

representações sociais na con-

cepção dos profissionais do CAPS 

em questão. Como resultado, os 

profissionais tiveram posiciona-

mento em favor das pessoas com 

transtorno mental, demonstrando 

aversão ao tratamento manico-

mial. Reconheceram os avanços 

ocorridos na política de saúde 

mental em Fortaleza, contudo cri-

ticaram rigorosamente a forma de 

organização e operacionalização 

das ações. Valorizam a desinsti-

tucionalização psiquiátrica como 



Revista BRasileiRa de MonitoRaMento e avaliação | núMeRo 5 | JaneiRo-Junho de 2013

163

re
su

m
os

 e
 r

es
en

h
as

proposta de humanização, cida-

dania e fortalecimento de vín-

culos familiares e comunitários, 

mas para a maioria ela é compre-

endida como sinônimo de desos-

pitalização. identificaram fragi-

lidades na rede de atenção em 

saúde mental, entre as quais: ele-

vado índice de atendimento para 

o quantitativo de pessoal, fecha-

mento desordenado de hospitais 

psiquiátricos, falta de vagas para 

internação em situação de crise. 

Como estratégia para o avanço 

dessa política, sugeriram: amplia-

ção da rede de serviços CAPS; 

criação de concurso público, em 

função do significativo número 

de trabalhadores terceirizados 

inseridos nos serviços e criação 

de leitos psiquiátricos em hospi-

tais gerais. A maioria demonstrou 

conhecimento superficial sobre 

a reforma psiquiátrica e as inter-

venções terapêuticas ainda con-

tinuam centradas numa dimen-

são de eliminação de sintomas. 

Conhecimento é condição sine 

qua non para haver mudança na 

forma de pensar e agir. torna-se 

imprescindível a adoção de uma 

política abrangente e bem ela-

borada de educação continuada 

em saúde mental, considerando 

temas importantes ao reposicio-

namento de opiniões frente ao 

novo modelo de atenção em saú-

de mental.


