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Tema 4 | Abusos físicos e outras 
formas de violência 

Objetivo geral do tema 

•	 Apresentar	 ao	 aluno	 alguns	 fatores	 que	 levam	 à	 violência	 e	

discutir	como	o	técnico	em	enfermagem	deve	prestar	atendi-

mento	a	vítimas	de	violência

Objetivos específicos voltados para o 
conteúdo

Ao	final	desta	aula,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 reconhecer	medidas	de	atendimento	a	vítimas	de	abuso	e	vio-

lência;

2.	 identificar	 instituições	 que	 atendam	 vítimas	 de	 abuso	 e	

violência.

Competências a serem desenvolvidas 
na área de enfermagem

1.	 prestar	cuidados	diretos	de	enfermagem	a	indivíduos	que	so-

frem	abusos	físicos	e/ou	outras	formas	de	violência,	sob	super-

visão	direta	ou	a	distância	do	profissional	enfermeiro;

2.	 reconhecer	os	agravos	à	saúde	que	ameaçam	a	vida,	caracteri-

zando	uma	situação	de	urgência.

Pré-requisitos 

É	importante,	para	a	compreensão	deste	tema,	que	você	recorde	

os	Temas	5,	6,	7	e	8	da	Unidade	4	de	Saúde	Mental	da	Área	2.
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Precisamos de paz!

Dias	violentos	estes!	Vivemos	sobressaltados	porque	a	violência	não	fica	res-

trita	à	rua.	Ela	invade	a	intimidade	do	nosso	lar	por	meio	das	notícias	estam-

padas	nos	 jornais	ou	reproduzidas	na	tela	da	televisão.	Todos	os	cidadãos	

sonham	em	fugir	dessa	realidade.

Fonte:	www.pupucaorama.blogspot.com/

Figura 4.1: A toda hora, a televisão nos mostra a violência cotidiana.

Atualmente,	 alguns	 transtornos	mentais	 aparecem	 com	maior	 frequência	

em	 decorrência	 das	 transformações	 que	 vêm	 acontecendo	 na	 sociedade	

como	um	todo.	

Você	pode	perceber	que,	cada	vez	mais,	aumenta	o	número	de	pessoas	que	

se	queixam	de	ansiedade	e	de	depressão.	Aumenta	 também	o	número	de	

pessoas	que	se	queixam	de	não	conseguirem	desempenhar	adequadamente	

as	suas	atividades	ou	de	não	alcançarem	os	seus	objetivos	de	vida.

Define-se	violência	como	sendo	o	uso	de	palavras	ou	ações	que	machucam	as	

pessoas.	É	violência	também	o	uso	abusivo	ou	injusto	do	poder,	assim	como	o	

uso	da	força	que	resulta	em	ferimentos,	sofrimento,	tortura	ou	morte.

Neste	 tema,	 falaremos	sobre	alguns	 tipos	de	violência	e	será	apresentado	

como	o	técnico	em	enfermagem	deve	lidar	com	vítimas	de	violência.

Fatores que levam à violência

No	mundo	moderno,	diversos	fatores	têm	colaborado	cada	vez	mais	para	o	

surgimento	de	situações	conflitantes;	dentre	eles,	estão:
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•	 a	agitação	e	o	modo	de	vida	conturbado	dos	grandes	centros	urbanos;

•	 o	aglomerado	de	pessoas;

•	 a	rotina	pesada	entre	a	jornada	de	trabalho	e	as	atividades	diárias	a	que	

todos	estão	submetidos.	

Podemos	perceber	o	resultado	do	modo	de	vida	atual	nas	brigas	diárias	no	

trânsito	e	na	impaciência	das	pessoas	em	filas	de	espera,	por	exemplo.	

A	mídia	a	cada	dia	nos	mostra	a	intolerância,	que	acaba,	quase	sempre,	em	

atitudes	violentas	que	afetam	adultos,	crianças	e	até	mesmo	os	idosos.

Diversos	fatores	culturais,	econômicos	e	sociais	colaboram	para	o	surgimen-

to	de	situações	de	violência	e	de	abusos.	Entre	esses	fatores,	destacamos:

•	 o	abuso	de	poder	–	constrangimento	físico	ou	moral	exercido	sobre	al-

guém,	para	obrigá-lo	a	submeter-se	à	vontade	de	outrem	(ex.:	ameaças,	

humilhações);	

•	 a	cultura	machista	da	sociedade	ocidental;

•	 a	certeza	de	impunidade;

•	 o	abuso	de	substâncias	químicas,	como	álcool	e	outras	drogas;

•	 a	marginalidade	nos	centros	urbanos.

http://www.sxc.hu/photo/883680
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http://www.sxc.hu/photo/403848

Figura 4.2: A marginalidade nos centros urbanos parece incontrolável, e isso é ater-
rorizante. 
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Conheça o filme...

http://revecanadien.files.wordpress.
com/2009/03/untitled-111.jpg

Um dia de fúria

A	vida	estressante	pode	fazer	com	

que	as	pessoas	percam	a	cabeça.	

É	 isso	 que	 acontece	 com	William	

Foster,	o	personagem	principal	do	

filme	Um dia de fúria.	Foster	é	um	

homem	 desempregado	 que,	 um	

dia,	 chega	 ao	 limite	 durante	 um	

engarrafamento	 no	 trânsito.	 O	

homem	 decide	 deixar	 o	 carro	 no	

meio	do	congestionamento	e	vol-

tar	 para	 casa	 a	 pé.	 No	 percurso,	

passa	a	reagir	com	violência	contra	

pessoas	que	cruzam	seu	caminho.

Os tipos de violência e suas consequências

É	 bastante	 comum	 que,	 em	 um	 serviço	 de	 pronto	 atendimento,	 você	 se	

depare	com	clientes	que	 foram	vítimas	de	 situações	de	violência	em	suas	

diversas	formas.	

Entre	os	tipos	de	violência,	destacam-se:
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1.	 violência	física	—	quando	envolve	agressão	direta	contra	pessoas	queri-

das	do	agredido	ou	a	destruição	de	objetos	e	pertences	do	mesmo;	

2.	 violência	psicológica	—	quando	envolve	agressão	verbal,	ameaças,	ges-

tos	e	posturas	agressivas;	

3.	 violência	doméstica	—	o	abandono	e	a	negligência	de	crianças,	parceiros	

ou	idosos,	agressão	a	mulheres	e	estupro	(seja	ele	cometido	por	alguém	

da	família	ou	por	um	desconhecido).

http://www.al.ms.gov.br/Portals/0/ImagemNoticias/med/
Mar%C3%ADliaCapelliniAssessoriadeIMprensaCelinaJall
ad150220081047.jpg

http://www.sxc.hu/photo/79334

http://www.sxc.hu/photo/867290
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http://www.flickr.com/photos/barthelomaus/11035798/	

Figura 4.3: A violência geralmente incide sobre a pessoa mais frágil da relação...
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Lei Maria da Penha

Maria	da	Penha	Maia	 Fernandes	

foi	 agredida	por	 seu	marido	du-

rante	seis	anos.	Em	1983,	ele	ten-

tou	 assassiná-la	 duas	 vezes.	 Na	

primeira	tentativa,	ele	usou	uma	

arma	de	fogo,	deixando	a	mulher	

paraplégica.	 Na	 segunda,	 além	

de	eletrocutá-la,	ele	tentou	matá-

la	por	afogamento.	

Maria	da	Penha	processou	o	ma-

rido	 e	 o	 caso	 ficou	 19	 anos	 em	

julgamento.	Por	fim,	o	agressor	ficou	dois	anos	cumprindo	pena	

em	regime	fechado.	

Por	julgar	que	esse	tipo	de	crime	deveria	ser	punido	com	maior	

rigor	e	mais	rapidamente,	o	Congresso	Nacional	aprovou	a	Lei	

Maria	da	Penha.		

Essa	lei	tem	por	objetivo	proteger	mulheres	das	agressões	ocor-

ridas	 no	 âmbito	 doméstico	 e	 familiar.	 Portanto,	 fica	 sujeita	 a	

punição	qualquer	ação	ou	omissão	que	cause	morte,	lesão,	so-

frimento	físico,	sexual	ou	psicológico	e	dano	moral	ou	patrimo-

nial	à	mulher.	
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As	vítimas	de	violência	chegam	ao	serviço	de	pronto	atendimento	apresen-

tando	as	mais	variadas	formas	de	alterações	físicas	e	emocionais,	decorren-

tes	dos	traumas	sofridos.	

A	Lei	Maria	da	Penha	determina:

•	 a	 criação	 de	 juizados	 especiais	 de	 violência	 doméstica	

e	familiar	contra	a	mulher,	para	dar	mais	agilidade	aos	

processos;

•	 que	as	investigações	terão	de	ser	mais	detalhadas	e	terão	

depoimentos	e	testemunhas;

•	 que	os	agressores	podem	ser	presos	em	flagrante	ou	ter	

suas	prisões	decretadas;

•	 que	o	 tempo	máximo	de	prisão	passa	de	um	para	 três	

anos;

•	 que	o	juiz	pode	determinar	que	o	agressor	compareça	a	

programas	de	recuperação	e	reeducação;

•	 que	o	juiz	pode	determinar,	ainda,	que	o	agressor	saia	de	

casa	e	que	ele	não	possa	se	aproximar	da	mulher	e	dos	

filhos;

•	 que	a	mulher	agredida	tem	o	direito	de	reaver	seus	bens	

materiais	e	de	cancelar	procurações	feitas	em	nome	do	

agressor;

•	 que	a	mulher	agredida	pode	ficar	até	seis	meses	afastada	do	

trabalho,	sem	perder	o	emprego,	se	for	constatada	a	necessi-

dade	da	manutenção	de	sua	integridade	física	e	psicológica.

http://www.es.gov.br/site/files/arquivos/imagem/setadescartaz2.jpg
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Um	bom	atendimento	nessa	situação	é	aquele	em	que	o	profissional	atua	de	

forma	rápida	e	precisa.	O	atendimento	deve	buscar	amenizar	os	danos	ocorri-

dos	e	prevenir	complicações	que	possam	surgir	em	decorrência	desses	danos.

Imagino	que	você	deva	estar	pensando:	

Realmente,	essa	é	uma	situação	delicada,	que	vai	requerer	muita	atenção	e	de-

dicação	de	toda	a	equipe	de	saúde,	na	qual	se	inclui	a	equipe	de	enfermagem.

As	pessoas	vítimas	de	violência	nas	suas	mais	variadas	formas	normalmente	

apresentam	problemas	(traumatismos)	físicos	e	um	grande	transtorno	emo-

cional.	As	pessoas	fragilizadas	nem	sempre	estão	receptivas	ao	atendimento	

e,	muitas	vezes,	têm	medo	de	sofrer	represálias	por	parte	do	agressor	ou	de	

serem	vítimas	de	vingança	ou	coisa	parecida.	Essa	fragilidade	e	esse	medo	

podem	dificultar	o	atendimento	e	a	abordagem	inicial	a	essas	vítimas.

Assédio moral no ambiente de trabalho

Quando	o	trabalhador	é	exposto	a	situações	humilhantes	e	cons-

-trangedoras	de	modo	repetido	e	prolongado	durante	a	jornada	

de	trabalho,	isso	é	considerado	assédio	moral.	O	assédio	moral	

paciente e sua família?
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pode	se	manifestar	por	meio	de	gestos,	ironias,	menosprezo,	

risinhos,	piadinhas,	cochichos	perto	da	pessoa,	sugestão	de	que	

a	vítima	peça	demissão,	dentre	outros.		

O	assédio	moral	é,	portanto,	uma	violência	psicológica	e	causa	

danos	à	 saúde	 física	e	mental	não	 somente	do	excluído,	mas	

também	dos	colegas	de	trabalho	que	testemunham	esses	atos.	

Entrevistas	 realizadas	com	870	homens	e	mulheres	vítimas	de	

opressão	 no	 ambiente	 profissional	 revelam	 como	 cada	 sexo	 	

reage	a	essa	situação	(em	porcentagem):

Sintomas Mulheres Homens
Crises de choro 100% -

Dores generalizadas 80% 80%

Palpitações, tremores 80% 40%

Sentimento de inutilidade 72% 40%

Insônia ou sonolência 
excessiva

69,6% 63,6%

Depressão 60% 70%

Diminuição da libido 60% 15%

Sede de vingança 50% 100%

Aumento da pressão 
arterial

40% 51,6%

Dor de cabeça 40% 33,2%

Distúrbios digestivos 40% 15%

Tonturas 22,3% 3,2%

Ideia de suicídio 16,2% 100%

Falta de apetite 13,6% 2,1%

Falta de ar 10% 30%

Início do uso de bebida 
alcoólica

5% 63%

Tentativa de suicídio - 18,3%

Fonte da tabela: Barreto (2000).
Fontes: http://www.assediomoral.org/spip.php?article2

http://www.assediomoral.org/spip.php?article1
http://www.assediomoral.org/spip.php?article7
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Atuação da equipe de enfermagem

Vamos	apresentar	alguns	tópicos	que	são	muito	importantes	para	você	estar	

atento	quando	for	atender	uma	vítima	de	violência.	

Inicialmente,	é	muito	importante	que	você	saiba	que	é	necessário	preservar	

a	privacidade	da	vítima	de	violência	e	de	sua	família	(ou	seu	acompanhante)	

durante	todo	o	tempo	em	que	eles	estiverem	no	hospital.	Veja	agora	como	isso	

é	possível	e	também	fique	atento	às	outras	atitudes	que	você	deve	tomar:

•	 Acomodar	o	paciente	em	ambiente	tranquilo,	limpo,	seguro	e	afastar	qual-

quer	pessoa	que	não	seja	de	interesse	direto	para	ele	ou	o	caso	em	questão.

•	 Inspecionar	a	vítima	para	 identificar	 lesões	físicas	e	possíveis	 fontes	de	

hemorragias	como	sangramentos,	 lesões	cutâneas	profundas,	possíveis	

fraturas	e	outras	condições	físicas	debilitantes	no	corpo	–	não	se	esque-

cendo	dos	membros	e	da	cabeça;

•	 Providenciar	junto	à	enfermeira	de	serviço	o	atendimento	médico	imedia-

to	para	uma	avaliação	clínica	mais	detalhada.

•	 Providenciar	material	de	curativo	e	limpeza	cutânea	(limpeza	da	pele),	se	

necessário.

•	 Promover	a	presença	de	pessoas	significativas	para	o	paciente,	como	al-

guém	da	família,	cônjuge	e	outros.

•	 Explicar	à	vítima	cada	procedimento	a	ser	realizado.

•	 Permitir	que	o	paciente	expresse	seus	sentimentos,	mostrando	interesse	

por	suas	queixas	e	emoções.

•	 Ouvir	as	falas	da	vítima	de	forma	reflexiva	e	compreensiva	procurando	

dar	retorno	às	solicitações.

•	 Manter	meios	de	rápida	remoção	da	vítima,	como	cadeiras	de	roda	ou	

até	mesmo	macas	para	encaminhamentos	a	exames	de	imagem	(como	

raio	x,	por	exemplo),	se	necessário.

•	 Não	deixar	o	paciente	sozinho	no	atendimento.
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•	 Não	permitir	que	o	paciente	seja	incomodado	desnecessariamente.

•	 Procurar	a	enfermeira	 responsável	para	que	o	paciente	seja	 informado	

sobre	encaminhamentos	a	serviços	especializados	de	atendimento	a	víti-

mas	de	violência	e	de	apoio	psicológico.

•	 Caso	seja	necessária	a	hospitalização,	promover	a	 transferência	para	a	

enfermaria	o	mais	rápido	posssível.

•	 Adotar	abordagem	de	acolhimento	com	familiares,	dando	explicações	e	

esclarecendo	dúvidas.

http://www.flickr.com/photos/70737858@N00/120735018

Figura 4.4: Talvez a vítima tenha dificuldade de se expor ao profissional de saúde e a 
outras pessoas. Por isso, ela deve ser preservada e atendida em local reservado.

Atividade 1

Atende aos Objetivos 1 e 2 e às Competências 1 e 2

Numa	noite	de	sábado,	Clara,	29	anos,	estava	num	clube	com	o	marido	Vítor,	

de	39	anos,	numa	festa	de	casamento	para	a	qual	haviam	sido	convidados.

Tudo	começou	quando	Clara	dançava	com	um	grupo	de	amigos,	entre	eles	

um	jovem	de	19	anos,	o	que	motivou	o	ciúme	de	Vítor,	que	a	arrastou	da	

festa	e	começou	a	bater	nela	ainda	no	estacionamento.	E	assim	continuou	

durante	todo	o	caminho	de	carro	até	sua	residência.
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O	casal	chegou	a	casa,	Clara	se	escondeu	no	banheiro	de	empregada	e,	por	

telefone	celular,	pediu	ajuda	ao	pai.	Enquanto	isso,	do	lado	de	fora,	o	esposo	

Vítor,	com	raiva,	ameaçava	matá-la.

Ele	conseguiu	derrubar	a	porta	do	banheiro	e	a	espancou,	ferindo-a	num	

dos	braços.	Logo	em	seguida,	Clara	 foi	encontrada	pelo	pai,	que	a	 levou	

para	o	hospital,	onde	foi	internada.	

Agora	tente	identificar:

1.	os	fatores	que	desencadearam	a	violência;

2.	os	tipos	de	violência;

3.	as	medidas	de	atendimento	de	enfermagem.
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e às Competências 1 e 2

Aproveitando	a	história	de	Clara	(Atividade	1),	você	identificou	que	ela	des-

conhece	seus	direitos	de	mulher	e	cidadã.	Você,	que	acabou	de	estudar	e	

conhecer	a	Lei	Maria	da	Penha	e	também	os	cuidados	com	vítimas	de	vio-

lência,	poderia	explicar	quais	os	procedimentos	que	ela	deve	tomar	para	não	

ser	novamente	vítima	de	agressão?	O	que	diria	para	Clara?

Conclusão

A	Organização	Mundial	de	Saúde	(OMS)	relata	que	atos	de	violência	matam	

mais	de	1,6	milhão	de	pessoas	ao	ano.	

A	 violência	 pode	 ser	 explícita	 ou	 velada	 (encoberta),	 praticada	 dentro	 de	

casa,	usualmente	entre	parentes	(marido	e	mulher).	Inclui	diversas	práticas,	

como	violência	e	abuso	 sexual	 contra	crianças,	 violência	contra	mulheres,	

maus-tratos	contra	idosos	e	violência	sexual	contra	os	parceiros.	Essas	for-

mas	de	violência	não	se	produzem	isoladamente,	mas	fazem	parte	de	uma	

sequência	crescente	de	episódios.

Dentre	as	principais	causas	de	violência	estão:	desrespeito,	prepotência,	cri-

ses	de	raiva	causadas	por	fracassos	e	frustrações,	crises	mentais.	É	preciso	

atuar	 de	maneira	 eficaz	 tanto	 em	 suas	 causas	 primárias	 quanto	 em	 seus	

efeitos.
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Resumo 

•	 Você	estudou	que	podemos	definir	violência	como	sendo	o	uso	de	pa-

lavras	ou	ações	que	machucam	as	pessoas.	É	 violência	 também	o	uso	

abusivo	ou	injusto	do	poder,	assim	como	o	uso	da	força	que	resulta	em	

ferimentos,	sofrimento,	tortura	ou	morte.

•	 No	mundo	moderno,	diversos	fatores	culturais,	econômicos	e	sociais	têm	

colaborado	cada	vez	mais	para	o	surgimento	de	situações	conflitantes.

•	 Entre	os	tipos	de	violência,	destacam-se:

1.	 violência	física	—	quando	envolve	agressão	direta	contra	pessoas	

queridas	do	agredido	ou	a	destruição	de	objetos	e	pertences	do	

mesmo;	

2.	 violência	psicológica	—	quando	envolve	agressão	verbal,	ameaças,	

gestos	e	posturas	agressivas;	

3.	 violência	 doméstica	—	o	 abandono	 e	 a	 negligência	 de	 crianças,	

parceiros	ou	idosos,	agressão	a	mulheres	e	estupro,	seja	ele	come-

tido	por	alguém	da	família	ou	por	um	desconhecido.

•	 Por	julgar	que	a	violência	doméstica	deveria	ser	punida	com	maior	rigor	e	

mais	rapidamente,	o	Congresso	Nacional	aprovou	a	Lei	Maria	da	Penha.		

•	 As	vítimas	de	violência	chegam	ao	serviço	de	pronto	atendimento	apre-

sentando	as	mais	variadas	formas	de	alterações	físicas	e	emocionais,	de-

correntes	dos	traumas	sofridos.	

•	 Você	aprendeu	que	assédio	moral	no	ambiente	de	 trabalho	é	quando	

o	trabalhador	é	exposto	a	situações	humilhantes	e	constrangedoras	de	

modo	repetido	e	prolongado	durante	a	jornada	de	trabalho.

•	 Dentre	diversas	ações	de	enfermagem,	é	muito	importante	que	você	sai-

ba	que	é	necessário	preservar	a	privacidade	da	vítima	de	violência	e	de	

sua	família	(ou	seu	acompanhante)	durante	todo	o	tempo	em	que	eles	

estiverem	no	hospital.
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•	 Dentre	as	principais	causas	da	violência	estão:	desrespeito,	prepotência,	

crises	de	raiva	causadas	por	fracassos	e	frustrações,	crises	mentais.	É	pre-

ciso	atuar	de	maneira	eficaz	tanto	em	suas	causas	primárias	quanto	em	

seus	efeitos.

Informação sobre o próximo tema 

No	próximo	tema,	você	vai	estudar	o	atendimento	a	indivíduos	que	apresen-

tam	intoxicação	por	abuso	de	substâncias.

Respostas das atividades 

Atividade 1

1.	 Fatores	que	desencadearam	a	violência:	fatores	culturais	e	sociais	cola-

boram	para	o	surgimento	de	situações	de	violência	e	de	abusos:	ciúme,	

a	cultura	machista	e	abuso	de	poder.	

2.	 Tipos	de	violência:	física,	psicológica	e	doméstica.

3.	 As	medidas	de	atendimento	de	enfermagem:

•	 Acomodar	o	paciente	em	ambiente	tranquilo,	limpo,	seguro	e	afastar	qualquer	

pessoa	que	não	seja	de	interesse	direto	para	o	cliente	ou	o	caso	em	questão.	

•	 Inspecionar	a	vítima	para	 identificar	 lesões	físicas	e	possíveis	 fontes	de	

hemorragias	como	sangramentos,	 lesões	cutâneas	profundas,	possíveis	

fraturas	e	outras	condições	físicas	debilitantes	no	corpo	–	não	se	esque-

cendo	dos	membros	e	da	cabeça.

•	 Providenciar	junto	à	enfermeira	de	serviço	o	atendimento	médico	imedia-

to	para	uma	avaliação	clínica	mais	detalhada.

•	 Providenciar	material	de	curativo	e	limpeza	cutânea	(limpeza	da	pele),	se	

necessário.

•	 Promover	a	presença	de	pessoas	significativas	para	o	paciente,	como	al-

guém	da	família,	como	o	pai.
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•	 Permitir	que	o	paciente	expresse	seus	sentimentos,	mostrando	interesse	

por	suas	queixas	e	emoções.

•	 Ouvir	as	falas	da	vítima	de	forma	reflexiva	e	compreensiva	procurando	

dar	retorno	às	solicitações.

•	 Encaminhar	para	exames	de	imagem,	se	necessário.

•	 Não	deixar	o	paciente	sozinho	no	atendimento.

•	 Procurar	a	enfermeira	 responsável	para	que	o	paciente	seja	 informado	

sobre	encaminhamentos	a	serviços	especializados	de	atendimento	a	víti-

mas	de	violência	e	de	apoio	psicológico.

•	 Adotar	abordagem	de	acolhimento	com	familiares,	dando	explicações	e	

esclarecendo	dúvidas.

Atividade 2

Você	deveria	orientá-la	a	procurar	a	Delegacia	de	Mulheres	e	falar	de	alguns	

itens	da	Lei	Maria	da	Penha,	que	determina	que:

•	 os	agressores	podem	ser	presos	em	flagrante	ou	ter	suas	prisões	decretadas;

•	 o	juiz	pode	determinar	que	o	agressor	compareça	a	programas	de	recu-

peração	e	reeducação;

•	 o	juiz	pode	determinar,	ainda,	que	o	agressor	saia	de	casa	e	que	ele	não	

possa	se	aproximar	da	mulher	e	dos	filhos;

•	 a	mulher	agredida	tem	o	direito	de	reaver	seus	bens	materiais	e	de	can-

celar	procurações	feitas	em	nome	do	agressor;

•	 a	mulher	agredida	pode	ficar	até	seis	meses	afastada	do	trabalho,	sem	

perder	o	emprego,	se	for	constatada	a	necessidade	da	manutenção	de	

sua	integridade	física	e	psicológica.		
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