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1. RESUMO 

Introdução: Este estudo mostra a competências do enfermeiro no acolhimento  

a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, mostra 

também que a   realidade da infância nessas condições é ainda, um desafio a 

ser enfrentado pela sociedade. A negligência, a exploração do trabalho infantil, 

os maus-tratos a prostituição de crianças, a situação de abandonos delineia um 

quadro sombrio, no qual uma parcela considerável da população mundial está 

inserida. O Objetivo: Foi Identificar a importância do enfermeiro no 

acolhimento de enfermagem a crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade. Metodologia: Pesquisa 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). 

Pesquisado no período de Fevereiro a Julho de 2017, selecionado um total de 

17 (dezessete) artigos escritos no período de 10 anos; que incluíssem os 

Descritores em Ciências da Saúde – DeCS.  Acolhimento, enfermagem, 

crianças em situação de vulnerabilidade. Desenvolvimento: Vários são os 

fatores de vulnerabilidade que afetam o ambiente onde as crianças e sua 

família estão inseridas, principalmente os de ordem socioeconômicas e 

culturais. Uma produção precária de bens e serviços, gera salários insuficientes 

que, por sua vez, dão lugar à instrução e educação deficientes, alimentação 

inadequada, habitação insalubre e baixo nível de qualidade de vida. Esses são 

fatores fundamentais que predispõem a enfermidade. Assim a equipe de 

enfermagem, ao considerar as dificuldades em que a criança e sua família 

estão inseridas, pode planejar e executar um cuidado integral à saúde.. 

Conclusão: Por meio dessa revisão foi possível analisar a vulnerabilidade das 

crianças diante de situações adversas para seu desenvolvimento, foi possível 

também conhecer as ações de enfermagem que permitem uma aproximação e 

um acolhimento dessas questões.  

DESCRITORES: ACOLHIMENTO, ENFERMAGEM, CRIANÇAS, RISCO E 

VULNERABILIDADE. 
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2. INTRODUÇAO 

A realidade da infância em situação de risco e vulnerabilidade é ainda, um 

desafio a ser enfrentado pela sociedade. A negligência, a exploração do 

trabalho infantil, os maus-tratos a prostituição de crianças, a situação de 

abandonos delineia um quadro sombrio, no qual uma parcela considerável da 

população mundial está inserida (VECTORE; CARVALHO, 2008). 

Na infância, o ambiente privado é o principal local onde são gerados esses 

agravos e, na adolescência, o espaço público é predominantemente, o espaço 

onde se dá a violência (COCCO et al, 2010). 

Embora existem leis, que protegem e asseguram direitos à vida e à saúde 

desse indivíduo como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ainda 

existe, muitas instituições, profissionais da saúde e da educação e a sociedade 

civil, que por omissão, deixam de cumprir a lei e, em decorrência disso, essa 

população permanece vulnerável a este tipo de violência (ARAGÃO, 2013) 

Crianças e adolescentes, que são vítimas de violência, seja esta, psicológica, 

física, sexual, ou negligencia familiar, precisam de cuidados   que possam 

suprir suas necessidades (SALOMÃO; WEGNER; CANABARRO, (2014). 

Os profissionais da área de saúde em especial os enfermeiros desempenham 

um papel importante no acolhimento dessas vítimas, na identificação, no 

tratamento e encaminhamento de casos de abuso, de negligência e na 

denúncia de casos suspeitos de maus-tratos para as autoridades apropriadas 

(ANDRADE, 2011). 

 Os enfermeiros devem ser os primeiros a detectar os casos e denunciar os 

maus-tratos. O não reconhecimento do papel do profissional nessa questão é 

um fator impeditivo para o encaminhamento e tratamento das vítimas e 

agressores (BITTAR, 2011) 

Nesse sentido, a enfermagem pode desempenhar um papel fundamental no 

acolhimento, no diagnóstico e reconhecimento precoce dos casos de violência 

contra as crianças, deve estar apta a realizar os devidos cuidados e 

intervenções, uma vez que seu foco, é a assistência integral e direta à saúde 

do paciente em todos os seus campos de atuação (DIAS; SILVA; LEITE, 2014). 

 Carlos et al (2013) relata que o recorte do nosso estudo é o acolhimento a 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou maus tratos. O 

interesse pelo tema se deve à percepção de problemas apontados pelos 

enfermeiros que, como outros profissionais de saúde, apresentam dificuldades 

ao se depararem com crianças e adolescentes vitimizadas, e se veem em meio 

a conflitos relacionados a normas culturais, éticas e legais, o que requer o 

conhecimento da legislação para uma assistência efetiva, e um acolhimento 

adequado às necessidades das vítimas. A questão norteadora do estudo foi: 

Qual a importância do acolhimento de enfermagem em crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade? 



*Graduação de Enfermagem. Curso de Graduação de Enfermagem.  Centro Universitário – 
Unicapital - Campos Mooca. 
**Orientadora  mestre em Enfermagem Docente de Enfermagem. Centro Universitário – 
Unicapital - Campos Mooca. 

    

3. OBJETIVO 

Identificar a importância do enfermeiro no acolhimento a crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade.  

 

4. METODOLOGIA 

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                              

Fevereiro a Julho, de 2017. Para o levantamento dos artigos foram utilizados 

os descritores: acolhimento, enfermagem, crianças, vulnerabilidade. 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 53 (cinquenta e três ), no entanto, destes apenas 17 

(dezessete) artigos responderam à questão norteadora e definiram a amostra 

final da presente revisão.   

 

4. DESENVOLOVIMENTO  

Vários são os fatores de vulnerabilidade que afetam o ambiente onde as 

crianças e sua família estão inseridas, principalmente os de ordem 

socioeconômicas e culturais. Uma produção precária de bens e serviços, gera 

salários insuficientes que, por sua vez, dão lugar à instrução e educação 

deficientes, alimentação inadequada, habitação insalubre e baixo nível de 

qualidade de vida. Esses são fatores fundamentais que predispõem a 

enfermidade (PEDROSO, 2010). 

Crianças e adolescentes sofrem ainda atos violentos nas escolas, nas 

instituições de acolhimento, nos locais de trabalho e nas ruas. A violência 

também ocupa um espaço que deveria se configurar como lugar de proteção: o 

espaço doméstico (BEZERRA, 2012). 
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De acordo com o ECA, se os direitos desses sujeitos forem ameaçados ou 

violados, por qualquer forma de violência, pode-se adotar como medida de 

proteção à vítima, o abriga mento em uma entidade (art. 101, parágrafo VII) 

que pode representar para essa população uma forma de violência ainda maior 

(GONTIJO et al, 2012). 

Carlos (2012) ainda afirma que seguindo as novas diretrizes do Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, utilizamos neste trabalho o termo 

acolhimento institucional. Entendemos que esta medida pode promover o 

rompimento de todas as relações e a perda de vínculos com a família 

(SALOMÃO; WEGNER; CANABARRO, 2014) 

 Mesmo nos casos em que o acolhimento institucional se constitui em medida 

provisória e excepcional, este período pode se estender por muitos anos, em 

um país como o Brasil, cujo sistema jurídico é deficiente, e em que os 

processos judiciais levam muito tempo para serem solucionados (MAIA, 2015).  

Um dos grandes problemas que circundam a esfera do acolhimento 

institucional de crianças é a inserção destes em nosso meio social. Nesse 

âmbito lhes é negado um de seus maiores direitos: a educação, que gera 

graves problemas para o futuro dessas crianças (GABATZ, 2012). 

Pedroso e Motta (2010) ainda afirma que a equipe de enfermagem, ao 

considerar as dificuldades em que a criança e sua família estão inseridas, pode 

planejar e executar um cuidado integral à saúde, construindo, desta forma, 

redes de apoio tanto em nível hospitalar quanto domiciliar ou em instituição de 

acolhimento, que ainda e precária a presença desse profissional.  

Ainda cabe ressaltar que a enfermagem possui outras ferramentas que podem 

complementar seu trabalho e proporcionar à criança um cuidado diferenciado, 

como por exemplo, o brinquedo terapêutico, o qual poderia ser utilizado com o 

objetivo de proporcionar maior entendimento da criança quanto à sua condição 

de institucionalização, conhecer seus medos, desejos, além de poder auxiliar 

no preparo do retorno ao lar ou outro encaminhamento (DIAS; SILVA; LEITE, 

2014).   

Cabe a enfermagem se aproximar da realidade de cada indivíduo, identifica as 

necessidades e dificuldades, estabelecendo assim um forte vínculo e uma 

relação de confiança, proporcionando uma ajuda efetiva (ARAUJO; KOLLER; 

RAFFAELLI, 2010). 

Para o cenário da atuação de enfermagem, pode-se verificar que o profissional 

enfermeiro possui condições de estabelecer ações efetivas, que favoreçam o 

crescimento e desenvolvimento saudáveis da criança e sua família, em 

situações de vulnerabilidades, quando seus elementos são devidamente 

identificados e, por meio de uma profunda reflexão, novas atitudes sejam 

originadas (MARQUES; CANO; VENDRUSCULO, 2010) 
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Os enfermeiros, que promovem assistência clínica e psicológica, fazem o 

histórico de enfermagem e o encaminham para avaliação necessária; e os 

técnicos de enfermagem, que acalmam as vítimas, conversam com elas e 

realizam procedimentos técnicos (PENNA et al, 2012)  

A enfermagem deve se apropriar de maior conhecimento sobre a temática em 

estudo, e estabelecer no seu processo de trabalho, a dimensão cuidadora na 

perspectiva do cuidado individual e coletivo, por meio da sua prática clínica, 

educacional, respondendo a uma dimensão plural de necessidades e 

demandas desta população (GABATZ, 2012). 

Nessa perspectiva, as ações da enfermagem devem abarcar os determinantes 

sociais deste processo, considerando as condições psicossociais vulneráveis 

dos indivíduos, indo além das causas biológicas das doenças, buscando 

atender às necessidades de saúde conforme o grau de vulnerabilidade (SILVA, 

2013). 

 Silva (2013) afirma que é preciso repensar as práticas de cuidado à saúde da 

criança, considerando as vulnerabilidades pertinentes à essa faixa etária. 

Contudo é necessário compreender a criança como um sujeito social que 

possui características e necessidades próprias, que devem ser avaliadas à luz 

das condições materiais de vida, assim como de acordo com as 

vulnerabilidades peculiares do desenvolvimento infantil, e reconhecer que o 

cuidado prestado às crianças tem papel decisivo no desenvolvimento de suas 

potencialidades.  

Portanto, a equipe de saúde deve assumir a corresponsabilidade de assistir às 

crianças, considerando suas reais necessidades de saúde e suas 

vulnerabilidades, e não simplesmente cumprindo regras e normas de 

protocolos clínicos de assistência.  

 

6. RESULTADOS 

Dos 17 artigos selecionados que atenderam aos critérios de inclusão, 06 

exploraram a importância do acolhimento de enfermagem as crianças e 

adolescentes.   04 dos artigos selecionados relatam a situação de risco e 

vulnerabilidade que as crianças e adolescentes enfrentam na sociedade; 03 

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; 04  artigos mostraram que se 

exige dos profissionais de enfermagem amplos conhecimentos acerca das 

políticas públicas e normas de encaminhamento de vítimas e agressor, e 

também o compromisso e sensibilidade e a necessidade da presença deste 

profissional. 
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

Por meio dessa revisão foi possível analisar a vulnerabilidade das crianças 

diante de situações adversas para seu desenvolvimento, foi possível também 

conhecer as ações de enfermagem que permiti uma aproximação e um 

acolhimento dessas questões. O enfermeiro, ao se aproximar da realidade de 

cada criança e adolescente, identifica as necessidades e dificuldades, 

estabelecendo assim um forte vínculo e uma relação de confiança, 

proporcionando uma ajuda efetiva. Esta situação é corroborada pelo foco do 

cuidado. Assim todas equipes de saúde são convidadas pelo enfermeiro a 

participarem desses cuidados, possibilitando um ambiente acolhedor e 

favorável ao desenvolvimento destas. Para tanto, se faz necessária a 

adequada identificação das situações de vulnerabilidade, bem como o 

conhecimento de alternativas que possam minimizar seus efeitos. 

Para esse cenário a atuação da enfermagem, pode-se verificar que o 

profissional enfermeiro possui condições de estabelecer ações efetivas que 

favoreçam o crescimento e desenvolvimento saudáveis da criança, em 

situações de vulnerabilidades, quando seus elementos são devidamente 

identificados e, por meio de uma profunda reflexão, novas atitudes sejam 

originadas 
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