
213   |

DINÂMICA DAS RELAÇÕES DA REDE
FORMAL DE SAÚDE E DE APOIO SOCIAL
À CRIANÇA MALTRATADA NA CIDADE
DO BARREIRO, PORTUGAL

Carlos da Silva
Raquel Costa48

Natércia Silva49

Mafalda Fortuna50

INTRODUÇÃO

A área da saúde assume grande importância nesta investigação, por ser tão 
vasta e complexa, mas também tão inquietante quando relacionada com 
outras disciplinas científicas tais como a sociologia e a psicologia. 

Ao reflectir sobre a problemática da criança maltratada observa ‑se que, com 
o passar dos anos, há um aumento significativo do número de crianças com o 
diagnóstico de maus ‑tratos em serviços de pediatria hospitalares, situações con‑
sideradas urgentes que necessitam de encaminhamento imediato por parte das 
entidades com responsabilidade em matéria de infância e juventude. Nestas situa‑
ções, constituem ‑se equipas multidisciplinares de profissionais de referência, que 
estabelecem relações preciosas para a integração social da criança, tornando ‑se 
de máxima importância percebê ‑las e analisá ‑las a nível interorganizacional e in‑
traorganizacional, descrevendo as suas dinâmicas dentro da rede Formal de Saúde 
da criança maltratada.

Salvo melhor opnião, na área da saúde, em Portugal, não predominam as in‑
vestigações que utilizam a metodologia de análise de redes sociais, nem literatura 
científica que a sustente no âmbito do estudo das crianças maltratadas, sendo esta 
uma necessidade urgente na realização desta investigação.

O presente trabalho resulta dum estudo exploratório efectuado em 2008 ‑2009, 
tendo como objectivo geral descrever a dinâmica das relações que sustentam a 
rede formal de Saúde da criança maltratada na cidade do Barreiro (Portugal) e 
como objectivos específicos, representar a rede formal das entidades responsáveis 
pelo suporte da criança maltratada e identificar as interacções estabelecidas entre 
as entidades na rede em estudo, utilizando para isso a metodologia de análise de 
redes sociais.
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