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Introdução: O presente resumo aborda sobre a criação e implantação de um
protocolo de acolhimento a vítimas de violência intrafamiliar na Delegacia de
Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso - DPCAMI-, Unidade de Pronto
Atendimento - UPA -, delegacia de Polícia Militar e hospitais, órgãos estes
responsáveis pela demanda de atendimento de vítimas de violência intrafamiliar.
De acordo com o Ministério da Saúde (2001) toda e qualquer ação cometida
dentro ou fora de casa por algum membro da família que prejudique a integridade
tanto física quanto psicológica, o bem estar e o desenvolvimento de outro membro
é caracterizada como violência intrafamiliar, a qual pode se manifestar de
diferentes formas, como por exemplo: violência fisica, violência sexual, psicológica,
financeira, negligencia e outras. Objetivo: Partindo deste pressuposto, analisaremos
a dimensão e os fatores de risco da violência intrafamiliar, os tipos de violência,
como lidar com essas situações, bem como, as estratégias e compromissos para a
prevenção da violência. Método: A pesquisa dar-se-á através de pesquisas
bibliográficas, pesquisa documental e também por meio da busca de dados e
informações fornecidas através das redes públicas que atuam no cenário de
violência intrafamiliar, na região do extremo oeste catarinense, pois, ao coordenar
esta pesquisa, até o momento, pode-se perceber que não existe um protocolo de
acolhimento às vítimas de violência intrafamiliar e cada órgão intervém conforme
julga ser o mais prudente, fazendo os encaminhamentos considerados necessários.
Resultados: No entanto, ressalta-se a importância da criação e implantação deste
protocolo a fim de melhorar a eficiência e equidade no processo de atendimento e
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atenção, sistematizando o trabalho e elaborando indicadores informativos, os quais
serão úteis no processo avaliativo da vítima de violência intrafamiliar.
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