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1.RESUMO 

Este estudo visa investigar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, descritiva e 

exploratória e quantitativa a necessidade de inclusão do enfermeiro frente as 

crianças, vítimas de violência intrafamiliar e institucionalizada. Foi realizada nas 

bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Revista Latino-

Americana de Enfermagem (SCIELO RLAE); Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME) e Literatura Latino-Americano e do Caribe e, Ciências da Saúde 

(LILACS). Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos escritos por um autor 

enfermeiro; artigos disponíveis na íntegra no sistema online; artigos nacionais 

em idioma português, escritos no período de 10 anos; que incluíssem os 

Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. Os resultados evidenciam a 

importância de realizar um trabalho de inclusão do enfermeiro junto às 

instituições, que permita fomentar o acolhimento, apego e fortalecimento do 

vínculo entre eles, para um cuidado mais humanizado, integral e diferenciado. 

2.INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como o uso intencional 

de força ou poder físico, como ameaça ou concretamente, contra si mesmo, 

outra pessoa, um grupo ou comunidade, causando ou possibilitando lesões, 

morte, danos psicológicos ou privações (GABATZ et al., 2010). 

A intervenção do Estado nas situações de violência é realizada visando o bem-

estar e a proteção das crianças. Diversas leis, especialmente o ECA, (Estatuto 

da Criança e do Adolescente) foram instituídas, para possibilitar a intervenção 

do Estado. Entretanto, só poderão ser aplicadas quando houver quebra do 

silêncio que envolve a violência intrafamiliar contra criança (BITTAR, 2011) 

Nesses casos, quando for necessário o afastamento da criança de sua família, 

ela será encaminhada provisoriamente a uma instituição de acolhimento e, 

esgotadas todas as tentativas de reinserção no seio familiar, encaminhada a uma 

família substituta, buscando respeitar a vontade da criança (BEZERRA, 

NASCIMENTO, 2012)  

Com isso, vislumbra-se evitar que a atenção se volte apenas ao tratamento das 

lesões, ou seja, à dimensão visível da violência (na parte física), centrada no 

modelo biomédico, mas a possibilidade de se desenvolver um cuidado integral 

(DESLANDES, 2011). 

  

Observou-se a importância da formação e do trabalho em equipe na prevenção 

e atenção às crianças e adolescentes vítimas de violência e suas famílias, bem 

como o papel fundamental de profissionais de saúde, particularmente do 

enfermeiro e sua equipe de enfermagem, na detecção precoce, notificação e 

intervenção da situação de violência, entretanto revelam que ainda há grande 

dificuldade da presença e deste profissional no manejo dos casos de violência 

nas instituições de acolhimento (DIAS, 2014) 



Diante do exposto, este estudo objetiva pesquisar a importância de inclusão do 

enfermeiro junto às crianças, vítimas de violência intrafamiliar e 

institucionalizada, para subsidiar uma assistência de acolhimento humanizado e 

somar esforços na melhoria de seu acolhimento. A questão norteadora do estudo 

foi: Qual é a importância do papel e necessidade de inclusão do enfermeiro junto 

às crianças vitimadas?  

3.OBJETIVO 

Identificar a importância e necessidade de inclusão do enfermeiro junto às 

crianças, vítimas de violência intrafamiliar e institucionalizada. 

4.MÉTODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de revisão sistemática da literatura, de caráter 

descritivo e exploratório de artigos científicos, nas bases de dados, como 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO); Scientific Eletronic Library Online, 

Revista Latino-Americana de Enfermagem (SCIELO RLAE) e Literatura Latino-

Americano e do Caribe e, Ciências da Saúde (LILACS), no período de Maio, 

Junho e Julho de 2016. Para o levantamento dos artigos foram utilizados os 

descritores: enfermagem, violência intrafamiliar, crianças institucionalizadas. Os 

critérios de inclusão utilizados para seleção da amostra foram: artigos que tenha 

entre os autores ao menos um pesquisador enfermeiro; artigos disponíveis na 

íntegra no sistema online; artigos nacionais em idioma português, escritos no 

período de dez (10) anos; que incluíssem os Descritores em Ciências da Saúde 

– DeCS. Na operacionalização dessa revisão, utilizaram-se as seguintes etapas: 

identificação do tema e seleção da questão norteadora; critérios para seleção da 

amostra; definição de informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 

categorização dos estudos; avaliação, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão. Na busca inicial foram encontrados 70 (Setenta) 

artigos, que por meio de dados da leitura foram excluídos 60 (Sessenta), no 

entanto, destes apenas 10 (dez) artigos responderam à questão norteadora e 

definiram a amostra final da presente revisão.   

5.DESENVOLVIMENTO 

A violência intrafamiliar contra crianças é uma questão importante de saúde 

pública que não é muito divulgada comprometendo o desenvolvimento dessa 

faixa etária e trazendo graves consequências para a vida adulta e para a 

sociedade em geral. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Existem 

quatro variedades reconhecidas como violência doméstica contra criança: abuso 

físico, sexual, emocional e negligência (GABATZ et al., 2010). 

Estima-se que 20% das crianças e adolescentes no Brasil sejam, hoje, vítimas 

de alguma forma de violência, mas não há pesquisas em âmbito nacional que 

tenham avaliado a extensão da violência intrafamiliar praticada contra indivíduos 

nessa faixa etária (MARQUES; CANO; VENDRUSCULO, 2015) 

Além de ser uma questão jurídica, a qual foi tratada por muito tempo como um 

problema estritamente familiar. A violência contra crianças e adolescentes, em 



geral, é considerada como uma maneira de educar e até de demonstrar carinho 

e afeto (ARAGÃO et al., 2013). 

Nesse sentido, na presença da violência intrafamiliar, o Estado tem o dever de 

afastar o agressor do convívio das crianças, executando o Art. 130 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). Esse, a partir da hipótese de maus-tratos, 

opressão ou abuso sexual imposto pelos pais ou responsável, prevê que a 

autoridade judicial poderá determinar o afastamento do agressor da moradia 

comum, como medida cautelar (SALOMÃO, 2014). 

A intervenção do Estado nas situações de violência é realizada visando o bem-

estar e a proteção das crianças. Diversas leis, especialmente o ECA, foram 

instituídas, para possibilitar a intervenção do Estado. Entretanto, só poderão ser 

aplicadas quando houver quebra do silêncio que envolve a violência intrafamiliar 

contra criança (BITTAR, 2011).  

No Brasil por volta do século XVIII foram instaladas instituições para acolher 

crianças órfãos, esses órgãos passaram por inúmeras transformações quanto à 

sua atuação, estrutura e concepção, deixaram de ser internatos e foram 

consideradas como casas de abriga mento, atualmente conhecida como 

(SAICA) Serviço de Acolhimento Institucionalizado a Criança e Adolescentes. 

Que é caracterizado como uma medida de Proteção Social Especial de alta 

complexidade e que, para tanto, é necessário preparo profissional (GABATZ, 

2010). 

As crianças institucionalizadas em SAICA são vítimas da miséria social, que 

envolve a violência, a ignorância e negligência de suas famílias e esta é uma 

realidade presente nas famílias brasileiras. A vulnerabilidade das famílias 

encontra-se diretamente associada à situação de pobreza e ao perfil de 

distribuição de renda no Brasil (NASCIMENTO; LACAZ; TRAVASSOS, 2010). 

Nesse contexto observou-se a importância da formação e do trabalho em equipe, 

na prevenção e atenção às crianças e adolescentes, vítimas de violência e suas 

famílias, bem como o papel fundamental dos profissionais de saúde, 

particularmente da enfermagem, na detecção precoce, notificação e intervenção 

da situação de violência, entretanto revelam que ainda há grande dificuldade 

deste profissional no manejo dos casos de violência (MARQUES; CANO; 

VENDRUSCULO, 2015).  

A equipe de enfermagem tem um papel importante no que se refere à 

necessidade de acompanhamento e encaminhamento a rede de cuidados que 

serão prestados a ela. O ingresso na SAICA e de responsabilidade do serviço 

social, e o controle da atenção à saúde e a revisão dos procedimentos realizados 

ficam a cargo dos profissionais de enfermagem (SALOMÃO, 2014). 

Procurar entender melhor o que ocorre nas famílias ou os motivos que levaram 

essas crianças a serem abrigadas, assim como o reconhecimento e a 

compreensão das situações de vulnerabilidade que essas crianças passam, 

constitui um aspecto fundamental para a humanização da assistência à saúde e 



para elaboração e execução de políticas públicas mais eficazes e voltadas para 

o bem-estar dessas crianças (MAIA et al., 2015). 

Nesse sentido, a enfermagem pode desempenhar um papel fundamental na 

atenção, no diagnóstico e reconhecimento precoce da violência contra crianças 

e adolescentes, deve estar apta a realizar os devidos cuidados e intervenções, 

uma vez que seu foco é a assistência integral e direta à saúde da criança em 

todos os seus campos de atuação, é necessário sensibilidade e percepção, 

saber escutar, observar e investigar os casos suspeitos, e também identificar os 

fatores de risco, e trabalhar com medidas preventivas (GABATZ et al., 2010).  

Mesmo reconhecendo o papel fundamental da enfermagem nas instituições de 

acolhimento, ele não faz parte do manual de “Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes e também não prevê a inserção do 

profissional de enfermagem na equipe técnica do Serviço de Acolhimento 

Institucional (SAICA), deixando sua atuação a cargo do Programa Saúde da 

Família e demais instituições de saúde (ARAGÃO, 2013). 

6.RESULTADOS  

Dos 10 artigos selecionados que atenderam aos critérios de inclusão, 

exploraram a importância de se conhecer e identificar os vários modos de 

violência contra crianças e adolescentes. Identificamos  03  artigos que falavam 

da importância do fator conhecimento do enfermeiro no manejo com as crianças 

que permita construir um elo entre eles;  02  dos artigos mostraram, que o 

cuidado com as crianças vítimas de violência intrafamiliar é um desafio, não só 

quando chegam aos serviços de saúde como também quando estão em 

instituições de abrigo; 02 dos  artigos falaram da importância do enfermeiro como 

agente de inclusão e finalmente 03  artigos mostraram que se exige dos 

profissionais de enfermagem amplos conhecimentos acerca das políticas 

públicas e normas de encaminhamento de vítimas e agressores, e também o 

compromisso e sensibilidade e a necessidade da presença da enfermagem nas 

instituições acolhendo as vítimas realizando uma anamnese e acompanhando 

no dia a dia a evolução dessas crianças vitimadas, prestando cuidado e apoio 

integral. 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio desta revisão, foi possível compreender a importância da atuação do 

enfermeiro como agente de inclusão junto às crianças, vitimadas, para subsidiar 

uma assistência de acolhimento humanizado e somar esforços na melhoria de 

um cuidado diferenciado, individualizado, humanizado e integral com a rede de 

apoio interna e externa, como a inserção da família no cuidado da criança. Desta 

forma, seu trabalho complementa à equipe multiprofissional e oferece suporte 

para as decisões judiciais. Porém esse profissional ainda não está incluso na 

equipe técnica dessas instituições. Diante da constatação da lacuna de estudos 

e visualização do tema como área temática de relevância para a inclusão do 

enfermeiro junto à criança vitimada, é que se entende a importância do tema. 

Assim, é necessária a realização de novas pesquisas na enfermagem que 



incentivem a discussão nesta área do conhecimento, para a consolidação da 

profissão de enfermagem e valorização do profissional frente a sociedade, 

família e equipes multidisciplinares. 
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