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Resumo 

Introdução: A violência sexual infantil é um problema de saúde pública passível de 

prevenção e resolução, desde que haja envolvimento da comunidade como um todo, 

sendo a Política Nacional de Promoção da Saúde essencial nesse processo. 

Objetivo: Identificar os programas de ações do Enfermeiro para a promoção da 

saúde diante da violência sexual infantil intrafamiliar. Metodologia: Pesquisa de 

revisão bibliográfica realizada com busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Utilizou-se como critérios de inclusão o ano da publicação (de 2009 a 

2017), disponibilidade do texto completo e em português e com delimitação 

geográfica ao Brasil. Foram excluídos textos incompletos, estrangeiros, teses e 

dissertações. A amostra foi composta por 12 artigos. Resultado: A promoção à 

saúde diante do abuso sexual infantil intrafamiliar é um tema desconfortável para o 

enfermeiro e toda equipe de saúde, seja pelo treinamento insuficiente ou pelo 

desconhecimento das dimensões do problema. Além da promoção ligada à 

prevenção, é preciso que o enfermeiro saiba atuar diante de um possível abuso, 

identificando os sinais e sintomas tanto anatômicos e biológicos, quanto históricos e 

sociais apresentados pela criança, sendo capaz de acionar os órgãos competentes e 

direcionar a criança para atendimento com a equipe multidisciplinar. Considerações 

finais: O enfermeiro é essencial no processo de promoção e prevenção da violência 

sexual infantil, pois costuma ser este o profissional com maior vínculo estabelecido 

com a vítima e sua família, sendo, portanto, fundamental que sua formação e 

atualização constante sejam de excelência. 

Palavras-chave: “enfermagem”, “pedofilia”, “abuso sexual”, “maus-tratos infantis”, 

“serviços de proteção infantil”, “comportamento infantil”. 

 

 

1- Introdução 

 

No Brasil, a Política Nacional de Promoção da Saúde segue como um 

embasamento para os aspectos predominantes no processo doença-saúde no País, 

visando a qualidade de vida de todos os envolvidos. (BRASIL, 2006). 



 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), todas as 

crianças têm o direito de viver de forma saudável e livre de qualquer tipo de violência 

em sociedade, assegurados pela família, comunidade em geral e pelo poder público. 

Entretanto, sabe-se que não é a realidade vivida por muitas delas. Trata-se de um 

problema antigo que atravessa gerações e que, cada vez mais, a sociedade tenta 

minimizá-lo. (BRASIL, 2006). 

A definição de violência, apesar de não unânime, é aceita como o uso da 

força física, moral ou psicológica, assim como a violação de direito, trazendo à vítima 

sequelas que podem acompanhá-la por toda sua vida. (FIGUEIREDO et al, 2013; 

LIMA, SANTOS, 2014).  

A violência infantil pode se manifestar de diversas formas: negligência, física, 

educacional, emocional, abandono, abuso físico, abuso psicológico e abuso sexual, 

os quais acarretam consequências graves tanto para a criança, desde a infância até 

a fase adulta, quanto para a sociedade no geral. (GAWRYSZEWSKI et al, 2012). 

Ocorrendo no ambiente familiar, a violência é definida como abuso sexual 

intrafamiliar, onde o abusador tem laços consanguíneos, afetivos ou de 

responsabilidade para com a criança. Nestes casos, a identificação e a denúncia do 

abuso se tornam mais difíceis, pois os responsáveis por manter a criança segura 

são, na verdade, os abusadores. (PINCOLINI, HUTZ, 2014).  

Diante do exposto, este estudo construiu-se a partir da seguinte pergunta de 

pesquisa: Qual o papel do enfermeiro na promoção da saúde na presença da 

violência sexual infantil?  

Este problema de saúde pública é passível de prevenção e resolução, uma 

vez que haja envolvimento da comunidade como um todo. Assim, objetivou-se expor 

especificamente os programas de ações do enfermeiro, diante de uma situação de 

abuso infantil intrafamiliar. (LIMA, SANTOS, 2014; FLORENTINO, 2014). 

 

2- Objetivos 

 

 Proporcionar uma reflexão aos Enfermeiros sobre a real existência da 

violência infantil intrafamiliar, e identificar os programas de ações dos Enfermeiros 

para a promoção da saúde. 



 

 

3- Metodologia  

 

Este projeto trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, a qual busca 

descrever as características de uma realidade, desenvolvida à luz do conhecimento 

existente, ou seja, de pesquisas previamente elaboradas. Para a realização deste 

estudo, seguiram-se as seguintes etapas: escolha do tema, estabelecimento dos 

critérios para inclusão e exclusão de estudos, categorização dos estudos, análise 

dos estudos, interpretação dos resultados e apresentação. (GIL, 2008). 

 Para guiar a presente pesquisa, foi realizada a seguinte questão: Qual o papel 

do enfermeiro na promoção da saúde na presença da violência sexual infantil?  

Foi realizado um levantamento bibliográfico dos manuais do Ministério da 

Saúde e da Organização Mundial da Saúde, bem como dos estudos nacionais 

publicados em suporte virtual, com texto em português e/ou inglês e acesso integral 

gratuito, entre os anos de 2009 a 2017, sobre o objeto de pesquisa nas bases de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), entre o período de 20 de agosto a 15 de 

novembro de 2017, por meio dos descritores “enfermagem”, “pedofilia”, “abuso 

sexual”, “maus-tratos infantis”, “serviços de proteção infantil” e “comportamento 

infantil”. 

Os critérios de inclusão foram o ano da publicação (de 2009 a 2017), 

disponibilidade do texto completo e em português e com delimitação geográfica ao 

Brasil. Foram excluídos textos incompletos, estrangeiros, teses e dissertações. 

Foram utilizados 12 artigos para análise e interpretação dos dados, os quais 

respondiam aos objetivos deste estudo. 

 

 

4- Desenvolvimento 

 

A violência contra a criança é considerada um problema de saúde pública 

mundial, o qual ocorre, majoritariamente, no ambiente familiar, não sendo 

diferenciada pela classe social, raça ou nível de escolaridade. (APOSTÓLICO, 

EGRY, 2013; NASCIMENTO, COSTRANDADE, 2016; OMS, 2002). 



 

 

Apesar do histórico de violência contra crianças e adolescentes ser antigo, 

sua visibilidade na sociedade é recente. No Brasil, foi a partir da criação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), através da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que as crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidas como pessoas com 

direitos, sendo asseguradas por leis e políticas públicas específicas.  

Segundo o artigo 227, § 4º, da Constituição Federal: 

 Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 

A violência sexual intrafamiliar exibe um crime peculiar, oferecendo aos 

agressores um ambiente propício para a violência, por ser executado sem 

testemunhas e omitido pela própria vítima, devido à submissão da mesma. A 

omissão está relacionada às características, como a hierarquia familiar (diferença de 

poder, idade entre abusador e vítima, bem como situação de dependência financeira 

e emocional), terror psicológico, sentimento de culpa e medo de novas agressões. 

(NASCIMENTO, COSTRANDADE, 2016). 

Entende-se que a função das políticas públicas na violência infantil seja 

delinear um conjunto de decisões e ações destinadas à resolução do problema, 

contudo há prevalência dos casos de abuso sexual infantil, demostrando a ineficácia 

dos programas de proteção à criança e ao adolescente, e impunidade dos 

agressores. (MONTEIRO, 2009; NASCIMENTO, COSTRANDADE, 2016). 

   Dessarte para que as políticas públicas sejam efetivas, em respeito aos 

direitos das crianças e adolescentes, limitando qualquer tipo de violência, as ações 

na prevenção e proteção não devem ser apenas governamentais. É dever de todos 

na comunidade prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos infantis, 

com ênfase na importância da capacitação dos profissionais da educação, saúde e 

assistência social e sua obrigação em notificar casos suspeitos ou confirmados de 

violência. Segundo o Eca: 



 

 

Art. 70-A, § III - A formação continuada e a capacitação dos 

profissionais de saúde, educação e assistência social e dos 

demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa 

dos direitos da criança e do adolescente para o 

desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, 

à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao 

enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança 

e ao adolescente. 

           Os maus tratos retratam implicações médicas, legais e psicossociais que 

devem ser cuidadosamente estudadas e entendidas pelos enfermeiros. (KAPLAN E 

SADOCK, 1990; FISCHER-OWENS, SUSAN A, 2017). 

O primeiro contato acontece com o enfermeiro, logo, o diagnóstico de abuso 

sexual e a proteção da criança, em parte, depende da presteza do mesmo em 

considerar o abuso como uma possibilidade. O enfermeiro deve ser orientado e 

treinado para observar sinais de alerta quando o adolescente ou criança violentada 

chega a um serviço de saúde, pois, provavelmente, a vítima será trazida pelos 

próprios agressores. Caso o enfermeiro não considere o abuso sexual algo possível, 

ele poderá estar favorecendo a continuação e aumento do abuso sexual. 

O papel do Enfermeiro na coleta de dados e informações, permite enxergar 

detalhes e ouvir queixas ocultas, seguidos do desencadeamento de todas as 

medidas de proteção necessárias, evidências da história da criança ou adolescente, 

de forma a não exposição a mesma, a família ou profissionais envolvidos. Deve ser 

levada em consideração qualquer presença de anormalidade percebida, com o 

cuidado de não gerar denúncias indevidas de abuso sexual.   

Em casos de abuso sexual infantil por longo tempo, podem ser exigidos testes 

forenses especializados para o sêmen e outros materiais estranhos que possam ser 

advindos do agressor, além do Encaminhamento para Equipes multidisciplinares 

especializadas. (FISCHER-OWENS, SUSAN A, 2017). 

Apesar das constantes evoluções, ainda há uma falha no sistema educacional 

perante as faculdades de enfermagem, pelo curso não ser contemplado com uma 

disciplina que ajude os futuros profissionais, a se prepararem para tal atendimento. 

Quanto à saúde pública, a insuficiência de centros de apoio às crianças que sofrem 

esta violência mais estruturados e equipados, e principalmente, com equipes 



 

 

especializadas. Quanto ao governo, há a falta de orientação por meio de programas 

e mídias que abordem o assunto, expondo a real situação da vivência de muitas 

crianças que sofrem uma violência tão deturpadora, ocultado no seu âmbito familiar, 

pois, além do medo de falar sobre, há ainda a vergonha pela exposição, visto que 

ainda há um preconceito sobre o assunto.        

 

5- Resultados 

O trabalho proposto relaciona as ações do enfermeiro com o abuso sexual 

infantil intrafamiliar, ao fato de os agressores serem os responsáveis em garantir a 

segurança da criança. É de extrema importância a capacitação dos enfermeiros, 

para que saibam como lidar com o caso de forma coerente e justa, sem prejudicar a 

criança, garantindo seus direitos e proporcionando uma linha de cuidado estratégico 

e humanizado, demostrando preocupação, responsabilidade e solidariedade com a 

dor e o sofrimento. 

O primeiro passo se refere ao acolhimento à criança. Implica em dividir 

saberes, angústias e criatividade nos modos de fazer. O acolhimento do profissional 

irá gerar a aceitação, credibilidade e aproximação, a fim de despertar na criança a 

segurança de que ela precisa para contar ou demostrar o que tem acontecido. Em 

entrevista com os responsáveis, é fundamental demonstrar uma relação empática, 

deixando claro que o objetivo maior é a proteção, mantendo sempre uma atitude de 

bom senso. (BRASIL, 2010; BEZERRA, 2012; GALINDO, 2017). 

O segundo momento consiste no atendimento, o qual não deve ser um 

trabalho individual e, sim, multiprofissional. Das competências do enfermeiro, realizar 

anamnese, exame físico, solicitar exames laboratoriais e sorologias, se a vítima for 

do sexo feminino e correr risco de gravidez verificar a possibilidade de ser ministrada 

anticoncepção de emergência (caso confirmada a gravidez, a lei brasileira se 

posiciona de forma favorável ao aborto, no artigo 128 do Código Penal), articular a 

ação na qual será notificado o responsável pelo abuso, comunicar outro membro da 

família que não esteja sendo conivente com o ato, avaliar consequências presentes 

e futuras, os direitos da vítima, realizar anotações fidedignas ao ocorrido na 

consulta, deixando claro quando for expressar uma fala da criança, família ou de 

outra pessoa.  



 

 

O enfermeiro, junto com a equipe multidisciplinar, deve avaliar a possibilidade 

da internação da criança, para que se evite reincidências ou até mesmo o risco de 

morte. Um atendimento que deve ser levado em consideração é o do agressor que 

por muitas vezes, sofre de algum distúrbio psiquiátrico ou psicológico associado ao 

seu comportamento, podendo encaminhá-lo a um Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) ou outros serviços específicos, onde essas pessoas possam ser 

acompanhadas. (BRASIL, 2010; BEZERRA et al, 2012; GALINDO et al, 2017). 

Terceiro passo é o contato com o Serviço Social e Conselho Tutelar, 

notificando através de três vias da ficha preenchida. Uma será encaminhada ao 

Serviço de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde do Município, outra via 

ao Conselho Tutelar e a terceira fica na unidade de Saúde que notificou o caso. 

Deve-se caracterizar o tipo e a natureza da violência sofrida e informar o perfil da 

vítima e do provável agressor, o que possibilitará ao poder público e às três esferas 

de gestão do SUS definir prioridades e estabelecer políticas públicas de prevenção 

de violências e de promoção da saúde e da cultura da paz. (BRASIL, 2010; 

BEZERRA, 2012; GALINDO, 2017). 

   Na opinião dos enfermeiros, as violências acontecem por inúmeras causas, 

porém as relações familiares desequilibradas são um fator muito importante no 

surgimento dos atos violentos, justificando a necessidade de ações de promoção em 

saúde em toda a comunidade (BEZERRA, 2012; GALINDO, 2017). 

 

6- Considerações Finais 

 

As políticas públicas têm por objetivo reduzir os riscos à saúde e promover 

uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, sendo o enfermeiro um dos 

principais pilares desta ação, a qual pode ser realizada por toda a comunidade e 

deve estar presente nos serviços de saúde primário, secundário e terciário. 

Concomitantemente, o Estado deve proporcionar cursos de aperfeiçoamento e 

capacitação dos profissionais, proporcionando a eles segurança e respaldo quanto 

às ações tomadas, pois ainda existe muita carência, dúvidas e medo no agir perante 

à situação. 

A promoção da saúde na violência sexual infantil deve ser ação essencial na 

prática do enfermeiro. Deve-se buscar oportunidade de fazê-lo, principalmente com 



 

 

os grupos de riscos – famílias desestruturadas, com dependentes químicos, 

membros que possuem problemas psiquiátricos –, realizando atividades e palestras 

que levem a uma reflexão coletiva e individual.  

Conclui-se que, dentro da equipe multiprofissional, o enfermeiro é essencial 

no processo de promoção e prevenção da violência sexual infantil, pois costuma ser 

este o profissional com maior vínculo estabelecido com a vítima e a família, sendo, 

portanto, fundamental que sua formação e atualização constante sejam de 

excelência, de modo que ele tenha um olhar clínico e crítico apurado, treinado a 

identificar sinais e/ou sintomas de abuso mesmo que em um primeiro contato com a 

vítima, e que seja capacitado para tomar as providências necessárias a partir da 

constatação e/ou suspeita da violência.  
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