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RESUMO 

 
O abuso sexual infantil é um assunto difícil de ser abordado devido às ocorrências 
serem em muitos casos no ambiente familiar e a vergonha perante a sociedade 
impedem o reconhecimento do abusador, na sua maioria as vítimas convivem com 
ameaças por seus agressores dificultando assim a revelação do abuso sexual. O 
objetivo desse trabalho é compreender a importância do enfermeiro para uma 
abordagem adequada no atendimento à criança vítima de abuso sexual. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica integrativa com abordagem qualitativa. O levantamento 
de dados foi realizado na base de dados informatizados da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), Medical Literatura Analysis end Retrieval System Online (MEDLINE), 
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde 
(LILACS) e na Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 
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ABSTRACT 

Child sexual abuse is a difficult subject to be approached due to the occurrences 
being in many cases in the family environment and the shame before society 
prevents the recognition of the abuser, most of the victims live with threats by their 
aggressors Thus hindering the revelation of sexual abuse. The objective of this work 
is to understand the importance of nurses for an adequate approach in the care of 
children who are victims of sexual abuse. This is an integrative bibliographic research 
with a qualitative approach. Data collection was carried out in the computerized 
database of the Virtual Health Library (VHL), Medical literature Analysis End 
Retrieval System Online (MEDLINE), Latin American and Caribbean Center for 
Information on Health Sciences (LILACS) and Nursing Database (BDENF) 

Key words: child sexual abuse; Nursing Health.      
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1. INTRODUÇÃO 

 

O abuso sexual infantil é um assunto difícil de ser abordado devido às 

ocorrências serem em muitos casos no ambiente familiar e a vergonha perante a 

sociedade impedem o reconhecimento do abusador, na sua maioria as vítimas 

convivem com ameaças por seus agressores dificultando assim a revelação do 

abuso sexual. Atualmente, por se tratar de um tipo de violência que representa uma 

ameaça a crianças e adolescentes, é importante discutir formas para uma 

abordagem segura e efetiva.  

Quando certas informações que identificam o abuso são omitidas, torna se 

mais trabalhoso o reconhecimento dos sinais de abuso sexual. Frente a esta 

situação onde a criança é a vítima e seu responsável que fala por ela pode ou não 

omitir o ocorrido. Essa percepção é importante para identificar os sinais de violência, 

tendo o cuidado para preservar esse menor de forma humanizada e acolhendo, para 

assim evitar que a criança venha sofrer novos abusos sexuais.  

Justifica-se assim que o abuso sexual infantil é uma forma de violência que 

atinge diretamente a criança vulnerável, pois quando o ato acontece no meio 

intrafamiliar o abusado não entende o motivo, pois o sentimento que tem do 

abusador é de proteção e não de violação. Por este motivo muitos casos não são 

revelados porque a criança mantém vínculo tão forte com o abusador que não fala, 

por talvez receber ameaças ou até mesmo conquistar a confiança, além disso, o 

abuso ocorre, com frequência, dentro ou perto da casa da criança ou da casa do 

abusador.  

Tendo como problemática da pesquisa, de que forma a tomada de decisão 

do enfermeiro frente à situação de abuso sexual na criança impacta no 

atendimento? 

O objetivo geral dessa pesquisa é compreender a importância do enfermeiro 

para uma abordagem adequada no atendimento à criança vítima de abuso sexual e 

como objetivos específicos: descrever sobre o abuso sexual infantil; identificar os 

impactos do abuso sexual na criança e apresentar a importância do papel do 

enfermeiro na assistência à criança vítima de abuso sexual. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica integrativa com abordagem qualitativa. 

O levantamento de dados foi realizado na base de dados informatizados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical Literatura Analysis end Retrieval System 
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Online (MEDLINE), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em 

Ciências da Saúde (LILACS) e na Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 

Utilizamos os descritores “Abuso Sexual na Infância”, “Enfermeiras Pediátricas” e 

“Assistência Integral à Saúde”.  

Os filtros aplicados para seleção dos artigos foram texto completo disponível, 

idioma (português) - País/Região, recorte temporal dos últimos 10 anos, como 

assunto principal Brasil e tipo de documento sendo artigo. Quando feitos as 

associações e aplicado o método de exclusão chegou a um total oito artigos 

selecionados na BVS; pois não se obteve muitos artigos encontrados relativos ao 

tema. Devido à escassez de artigos na BVS foi realizada uma nova pesquisa no site 

de busca do Google Acadêmico abrangendo artigos de 2008 a 2018.  
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2. ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

Segundo Casanova e Moura (2016), o abuso sexual infantil é estabelecido 

pela literatura científica como “atos ou jogos sexuais, de caráter heterossexual ou 

homossexual, entre adultos e crianças sendo menores de 18 anos”, tendo a 

finalidade de estimular ou utilizar à criança sexualmente. 

Faz-se necessário que o enfermeiro e sua equipe saiba a fase da infância, 

onde: 

“A infância é um período da vida em que o ser humano está em constante 

aprendizagem, que envolvem a imaginação, sendo a criança capaz de materializar 

e, ao mesmo tempo, fantasiar sobre o que vivencia” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 02). 

“O abuso sexual está entre uma das categorias mais comuns de maus-tratos 

contra crianças e adolescentes, as quais também incluem abuso físico, abuso 

emocional e negligência” (SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012, p. 02). 

O abuso sexual é um problema de saúde pública, definido como todas as 
formas de atividades sexuais, nas quais, as crianças e adolescentes não 
têm condições maturacionais e psicobiológicas de enfrentamento, 
transgredindo assim, as normas sociais, morais e legais (HABIGZANG; 
RAMOS; KOLLER, 2011, p. 01). 

O contato sexual entre um adolescente e uma criança que também é visto 

como abusivo quando essa diferença for de no mínimo 5 anos de idade, de forma 

que o menor não saiba distinguir o ato como certo ou errado (CASANOVA; MOURA, 

2016). 

O abuso sexual pode ocorrer em dois diferentes contextos, o intrafamiliar e 
o extrafamiliar. O abuso intrafamiliar ou incestuoso ocorre dentro do 
ambiente doméstico, no qual o abusador exerce uma função de confiança, 
cuidado e poder em relação à criança. O abuso extrafamiliar é perpetrado 
fora das relações familiares, envolvendo, por exemplo, vizinhos ou 
desconhecidos e os casos de pornografia infantil e exploração sexual 
comercial (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011, p. 01). 

“Abuso é qualquer tipo de contato sexual com um menor ou mesmo práticas 

de sedução, podendo a vítima tanto ter sido enganada como compreender a 

natureza sexual da atividade” (CASANOVA; MOURA, 2016). 

O abuso sexual é um fenômeno de grande ocorrência no escopo da 
violência contra crianças e adolescentes, uma vez que se configura por 
diversas práticas sexuais, tais como manipulação da genitália, pornografia, 
exibicionismo, assédio sexual, estupro, incesto e prostituição infantil 
(SERAFIM et al., 2011, p. 02). 

“O tempo de duração do abuso sexual está relacionado com o contexto em 

que ocorre a violência” (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011, p. 01). 
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Cabe assim, o enfermeiro e sua equipe deterem o conhecimento do que é um 

abuso sexual em uma criança, seus tipos, o contexto onde ocorre a violência e 

principalmente saber o que é infância, fase esta que a criança está em constante 

aprendizagem e um processo desse violento pode interferir na vida e no 

desenvolvimento dessa criança, que pode ser alastrar para sua vida adulta. 

O abuso sexual de crianças e adolescentes podem causar consequências 

para o resto da vida, pois, crianças abusadas tendem a apresentar transtornos de 

ansiedade e alimentação, depressão, estresse, medo, perca de interesse pelos 

estudos e brincadeiras, isolamentos, transtornos sexuais na vida adulta, além de um 

possível risco de revitimização (SERAFIM, et al. 2011). 

O abuso sexual pode ser definido como qualquer contato ou interação 
(como toques, carícias, sexo oral ou relações com penetração digital, genital 
ou anal, além de situações sem contato físico, como voyeurismo, assédio, 
exibicionismo, pornografia e exploração sexual) entre uma criança ou 
adolescente – que não estão aptos para compreender totalmente ou 
consentir com aquele ato – e alguém em estágio de desenvolvimento 
psicossexual mais avançado, na qual a criança ou adolescente estiver 
sendo usado para a estimulação sexual do perpetrador (SCHAEFER; 
ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012, p. 02). 
 

“Fatores como a dinâmica do segredo e o vínculo próximo com o agressor 

também contribuem para maior duração dos abusos intrafamiliares” (HABIGZANG; 

RAMOS; KOLLER, 2011, p. 01). 

Medeiros et al. (2012), diz que a violência doméstica infantil, sendo de modo 

especial o abuso sexual, uma forma gravíssima de problema de saúde pública, 

frente a este problema torna-se um grande desafio para sociedade e organizações 

de serviços.   

“Observa-se que ele se constitui em uma repercussão grave no que tange ao 

funcionamento psicológico das vítimas, uma vez que a maioria de sua ocorrência se 

dá no ambiente familiar” (SERAFIM et al., 2011, p. 06). 

Um enorme muro de silêncio costuma se erguer em torno do fato, o que 
resulta em graves prejuízos psicológicos, emocionais e sociais para as 
vítimas. O encobrimento do abuso pode ocorrer por inúmeras razões, desde 
a omissão da família ou o receio da própria criança em relatar o ocorrido, 
temendo futuras punições; passando pela dificuldade diagnóstica e de 
notificação até a falta de dispositivos padronizados e efetivos para a 
adequada condução desses casos pelo sistema de saúde brasileiro 
(MARMO et al., 2012, p. 5). 

 

O medo e a falta de resolução dos casos denunciados na justiça são os 

principais fatores que colaboram para que as vítimas permaneçam em silêncio, 

dificultando assim a notificação e resolução, dos casos. Não se consegue quantificar 
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os casos de abuso a esta população pois por conta da opressão e das questões 

sociais, eles se reprimem, se insolam e estes dados se perdem. 

Assim a violência se tornou um problema de saúde pública, uma vez que 

atinge diversas famílias brasileiras (GUIMARAES; VILLELA, 2011). Assim, as 

equipes multiprofissionais devem possuir o conhecimento científico acerca do 

assunto para oferecer assistência integral e de qualidade à população atingida 

(DREZETT, et al., 2001). 

Existem dois tipos de abuso sexual, o sem contato e o com contato. Dentre os 

sem contato podemos citar: o voyeurismo, a “espionagem” da nudez total ou não da 

criança ou adolescente por um adulto, de forma secreta; o exibicionismo, a 

exposição de forma intencional a uma criança do corpo nu ou parcial de um adulto; 

telefonemas obscenos, com ofensas de natureza sexual, além de convites implícitos 

ou explícitos; e abuso verbal, com discussões sobre sexo, para estimular a criança 

ou impactá-la. No outro tipo, com contato, temos: atos físico-genitais, manipulação 

dos genitais, relação sexual ou tentativa, contato oral-genital e anal; pornografia, 

prostituição infantil; incesto, atividade sexual entre criança e/ou parente próximo de 

sangue ou de afinidade (VIEIRA & ABREU, 2017).  

Quando o abuso sexual é seguido de violência há sequelas físicas como 

equimoses, lacerações e infecções. Mas provavelmente há outras mais graves 

conforme Duarte e Arboleda (2017) como os efeitos em seu desenvolvimento das 

relações de apego e afeto, desenvolvimento cognitivo, na linguagem e em seu 

rendimento escolar (VIEIRA & ABREU, 2017). 

Segundo pesquisas na maioria das vezes o principal agressor da violência 

sexual tinha vínculos familiares com as vítimas, ou seja, alguém próximo da família e 

até mesmo casos de pessoas da própria família são o agressor sexual. 

Há lesões físicas importantes a serem relatadas após um abuso sexual, como 

hematomas, contusões, fraturas, queimaduras de cigarros. O abusador pode agredir 

a criança por prazer ou para dominá-la, intimidá-la. Das lesões nos genitais, a mais 

comum é a laceração da mucosa anal, que pode infectar levando à formação de 

abscessos perianais. Essas lesões podem fazer com que não haja mais o controle 

esfincteriano das fezes (BRAUN, 2012). 

Algumas queixas somáticas são comuns em crianças vítimas de abuso sexual 

como mal-estares, impressão de mudança física, persistência das sensações da 

violência, dores nos ossos. Nas crianças menores que sofreram penetração, é 
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habitual a enurese e a encoprese. Entre os adolescentes, dores abdominais sem 

causa orgânica é o mais frequente. No início são intensos e ativos, e geralmente que 

tem seu começo na tentativa de suicídio e de fuga. É possível causar quadros de 

dores abdominais agudas e anorexia grave. Pode ocorrer interrupção da 

menstruação quando não houve penetração vaginal.  

Doenças sexuais também podem ser transmitidas como gonorreia, sífilis, 

herpes genital, AIDS. O abuso sexual pode deixar efeitos de natureza orgânica 

futuramente, no que diz respeito a disfunções sexuais. Gestações precoces podem 

acontecer e são problemáticas, com complicações orgânicas com causas 

psicossociais, levando a uma morbidade e mortalidade materna e fetal maior 

(BRAUN, 2012). A legislação brasileira que está vigente atualmente autoriza que 

médicos façam nestes casos o aborto do feto.  

Os efeitos traumáticos do abuso sexual na criança, para Trindade & Breier 

(2007), dependem do tipo de agressão, da idade do agressor, da idade da vítima, do 

tipo de relacionamento de ambos, da duração da agressão, da frequência, da 

relação da criança com o meio em que vive e das estratégias de coping. Estas 

estratégias de coping é uma série de comportamentos que uma pessoa se utiliza 

para auxiliar na adaptação de situações estresse, entre outras.  Ainda para Trindade 

& Breier (2007), essas consequências podem variar de acordo com outros fatores 

como: idade da criança quando foi abusada, duração e frequência do abuso, o tipo 

de ato sexual, uso de violência ou força, relação da criança com o abusador, idade e 

sexo do abusador e os efeitos da revelação. 

Têm-se, ainda como resultados do abuso sexual em alguns casos distúrbios 

na sexualidade na vida adulta; problemas de personalidade como sentimento de 

culpa, ansiedade, medos e depressão; automutilação, obesidade, anorexia, crises 

histéricas, etc; agressões como desordens de personalidade do tipo agressivo, 

delinquência crônica e fugas do lar (BRAUN, 2012).  

Podendo se estabelecer em relação homossexual ou heterossexual, no qual o 

agressor está em estágio psicossexual mais avançado que a vítima; ocorrendo 

contra a vontade da criança ou adolescente ou pela indução de sua vontade 

(HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011). 

Assim, “o abuso sexual está entre uma das categorias mais comuns de maus-

tratos contra crianças e adolescentes, as quais também incluem abuso físico, abuso 

emocional e negligência” (SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012, p. 02). 
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Veremos a seguir sobre abuso sexual intrafamiliar, onde pessoas próximas à vítima 

cometem o abuso. 

 

2.1 ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

“Quando a violência consiste em abuso sexual intrafamiliar, a vítima vivencia 

a manipulação dos laços afetivos, pode ficar exposta a um discurso culpabilizante, 

assim como a obrigação do silêncio e do segredo” (DOBKE; SANTOS; AGLIO, 2010, 

p.02). 

“Pode estar inserida, acontece, principalmente, no próprio âmbito doméstico e 

é praticada por sujeito em condições superiores de idade, posição social ou 

econômica e inteligência, usando autoridade sobre a criança indefesa” (WOISKI; 

ROCHA, 2010, p. 02). 

Pesquisas epidemiológicas realizadas apontaram que 80% dos casos de 
abuso sexual contra crianças e adolescentes. Nessas situações em que os 
episódios são praticados por pessoas próximas às vítimas, os abusos são 
denominados de intrafamiliares ou incestuosos (SCHAEFER; ROSSETTO; 
KRISTENSEN, 2012, p. 03). 

“A situação enfrentada pelas mulheres com filhos abusados sexualmente pelo 

companheiro ou outro parente é estressante e complexa” (DOBKE; SANTOS; 

AGLIO, 2010, p.02). 

“Numa tentativa de compreender o fenômeno da violência intrafamiliar, 

autores observaram, entre os membros dessas famílias, relações hierarquicamente 

assimétricas caracterizadas por desigualdade e subordinação” (SCHAEFER; 

ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012, p. 03). 

As mães, muitas vezes, se deparam com perdas próprias, perdas para os 
seus filhos e para toda a família, com confusões, conflitos e ameaças. 
Deparam-se também com decisões que têm implicações ao longo da sua 
vida (Hoopper, 1992/1994), porque, por exemplo, as mães protetoras 
podem se sentir divididas entre a lealdade ao abusador e à criança (Furniss, 
1993/2002). Dessa forma, as dificuldades para falar sobre ASI e sobre o 
processo de descoberta do fato pelas mães não devem ser subestimadas 
(Williams, 2009). A revelação do segredo do abuso pode acarretar 
alterações no sistema familiar e, além disso, pode implicar o ingresso no 
sistema de justiça (DOBKE; SANTOS; AGLIO, 2010, p.02). 

“A equipe de enfermagem de um serviço de emergência deve dispor de 

protocolos para a assistência de enfermagem, que garantam a continuidade de um 

trabalho integrado com a equipe multiprofissional” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 02). 

É comum que ocorra a retratação, a negação ou a dissociação, contribuindo 
para a perpetuação da violência por um longo período e impedindo a sua 
revelação, ou seja, fortalecendo a Síndrome de Segredo no sistema familiar. 
Muitas vezes a vítima tenta revelar a situação abusiva, sendo a revelação 
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interpretada como imaginação ou mentira da criança (SCHAEFER; 
ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012, p. 03). 

 

Tendo assim de acordo com o que foi abordado nesse capítulo, o incesto 

pode ocorrer em até 10% das famílias, sendo praticado, principalmente, pelo pai, 

padrasto, tio, avô, ou alguma pessoa íntima da família. Ou seja: por alguém que a 

vítima conhece, confia e ama (BAPTISTA et al., 2008). Vejamos agora o capítulo 

seguinte, que irá abordar os impactos de abuso sexual na infância. 
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3. IMPACTOS NO DESENVOLVIMENT INFANTIL NA CRIANÇA VÍTIMA DE 

ABUSO SEXUAL 

 

As consequências decorrentes do abuso sexual variam desde efeitos mínimos 

até problemas mais graves, com repercussões sociais, emocionais e/ou psiquiátricas 

(SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012, p. 02). 

Segundo Martinez; Tocantis e Souza (2013), afirmam que durante qualquer 

situação vivenciada pela criança durante o atendimento de saúde, independente do 

local que a assistência é oferecida, essa criança passa por múltiplas experiências, 

onde acarretará mudanças no seu estilo de vida e que, consequentemente, irá reagir 

agir e interagir de forma diferente. 

Têm sido verificados sérios prejuízos ao desenvolvimento infantojuvenil, com 

repercussões cognitivas, emocionais, comportamentais, físicas e sociais que se 

prolongam na vida adulta (SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012, p. 01). 

Segundo a literatura, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual 
tendem a desenvolver e apresentar transtorno de ansiedade, sintomas 
depressivos e agressivos, problemas quanto ao seu papel e funcionamento 
sexual e sérias dificuldades em relacionamentos interpessoais (SERAFIM et 
al., 2011, p. 02). 
 

“Além da relação com a doença mental, estudos também apontam que o 

abuso sexual pode acarretar prejuízos cognitivos, emocionais, comportamentais e 

sociais” (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011, p. 02). 

Os efeitos deletérios do abuso sexual e os custos sociais e econômicos 
associados fazem com que venha sendo considerado um grave problema 
de saúde pública por ao menos três décadas. Enquanto fenômeno 
crescente, apresenta-se como problemática de difícil enfrentamento por 
estar inserido num contexto histórico-cultural marcado por uma violência 
endêmica, de raízes muito profundas (SCHAEFER; ROSSETTO; 
KRISTENSEN, 2012, p. 01). 
 

Referente ao abuso sexual evidencia o efeito negativo que se provoca na 

autoestima e no desenvolvimento psicológico das crianças, com graves 

repercussões na vida adulta.  Que foi evidenciada a grande relação entre transtorno 

mental e histórico de abuso sexual infantil, afetando assim a vítima; de forma a 

impactar no desenvolvimento emocional da criança (ZAMBON et al., 2012).  

Evidências ainda estabelecem forte associação entre abuso sexual e 
transtornos mentais, tais como: transtorno afetivo, transtorno de estresse 
pós-traumático, distúrbios alimentares, dependência química e transtornos 
psicossexuais (SERAFIM et al., 2011, p. 02). 
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          O abuso sexual infantil deve ser continuamente lembrado principalmente nos 

serviços de atendimento primário de saúde, de modo às mesmas sejam reavaliadas 

em programas especializados com equipe incluindo: enfermeiros, médicos, 

psicólogos, assistentes sociais, conselhos tutelares e todo o amparo legal. Tendo 

como importante atendimento multidisciplinar especializado de projetos preventivos 

e acompanhamento de sequelas físicas e psicológicas (MEDEIROS et al., 2012). 

As crianças vítimas de violência intrafamiliar levaram um período maior para 
contar sobre o abuso quando comparadas com as crianças vítimas de 
violência extrafamiliar. As crian- ças que acreditavam nas possíveis 
conseqüências negativas quando contassem sobre o abuso, demonstraram 
um período mais longo para revelar o abuso sexual (HABIGZANG; RAMOS; 
KOLLER, 2011, p. 01). 
 

          Faz-se “necessário romper o muro de silêncio, retirando essas crianças e 

adolescentes, do abandono a que são lançadas, quando vitimadas pela violência 

doméstica, especialmente, a violência sexual” (ZAMBON et al., 2012). 

O medo dessas crianças em relação às conseqüências negativas 
concentrou-se, principalmente, em danos à pessoas significativas, como por 
exemplo, familiares, estando também relacionada com o medo de 
conseqüências negativas a si própria ou aos agressores. A idade, o tipo de 
abuso (intrafamiliar ou extrafamiliar), o medo de conseqüências negativas, e 
a percepção de responsabilidade frente ao abuso estão relacionados com o 
período que as vítimas levam para revelar a violência sexual (HABIGZANG; 
RAMOS; KOLLER, 2011, p. 01). 

 
Medo, perda de interesse pelos estudos e pelas brincadeiras, dificuldades 
de se ajustar, isolamento social, déficit de linguagem e de aprendizagem, 
fugas de casa, ideias suicidas e homicidas, automutilação e agressividade 
também são frequentes (SERAFIM et al., 2011, p. 02). 

 

Segundo Schaefer; Rossetto e Kristensen (2012), pode-se notar os fatores 

intrínsecos e os extrínsecos à criança, onde: 

Fatores intrínsecos à criança - funcionamento psíquico, idade, sentimentos de 

culpa/responsabilização; 

“Fatores extrínsecos à criança - como situações de risco, diferença de idade e 

grau de relação entre perpetrador e vítima, tipo de atividade sexual, violência e 

ameaças sofridas, número de situações abusivas vivenciadas (duração do abuso), 

reação dos outros, suporte familiar, econômico e social (incluindo acesso a 

tratamento adequado e especializado) têm sido relacionados a essa variedade de 

respostas”. 

Como consequência para a criança, podem ser apontados traços que se 
manifestam ainda durante a infância, tais como a dificuldade de 
aprendizado, ou quando adultas, com vínculos frágeis e inseguros, menor 
tolerância à frustração, agressividade com colegas e outras pessoas, 
dificuldade de lidar com as próprias emoções e a repetição da violência com 
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outras crianças, os filhos, por exemplo, confirmando a tendência do 
fenômeno ser cíclico e marcante em seguidas gerações. Considerando que 
é durante a infância que a pessoa adquire as noções de direito, respeito, 
tolerância, autoestima e capacidade para solução de conflitos, pode-se 
afirmar que as crianças que sofreram algum tipo de abuso ou que não 
tiveram modelos de relações benéficos a esta formação poderão tornar-se 
adultos agressores (APOSTÓLICO; HINO; EGRY, 2013, p. 02). 
 

“As crianças apresentam dificuldades para lidar como os seus próprios 

sentimentos e para avaliar a realidade, vivendo como se estivessem 

permanentemente em risco; as tornando agressivas com outras crianças” 

(ALBORNOZ, 2011, p. 15). 

 

3.1 ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMIZADOS 

SEXUALMENTE 

 

A revelação do abuso sexual é um momento crucial para a vítima, pois pode 

gerar revitimizações caso os adultos não acreditem em seu relato e tomem as 

medidas protetivas cabíveis (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 201, p. 02). 

“A porta de entrada para o atendimento à saúde de crianças vítimas de 

violência sexual, pelo SUS, são as unidades de saúde para os casos leves e 

moderados e os hospitais de emergência para os casos graves” (WOISKI; ROCHA, 

2010, p. 02). 

No Brasil, a Lei Federal 8.069/90 – o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) adota a doutrina da proteção integral, concebendo a criança e o 
adolescente como sujeitos de direitos sociais, políticos e jurídicos (Brasil, 
1990). O ECA prescreve, em seu artigo 5º, que “nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” 
(Brasil, 1990) (SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012, p. 01). 
 

Crianças pequenas que foram abusadas sexualmente podem apresentar 

comportamentos que podem levantar suspeitas, como descrever o ato sexual 

detalhadamente, exibição deste conhecimento sexual através de brincadeiras, 

comportamento sexual com outras crianças, além de apresentar muito medo de 

adultos (BRAUN, 2012). 

“Conforme o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, as crianças 

vitimizadas devem ser encaminhadas para os hospitais de referência, até 12 anos de 

idade” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 02). 

Aspectos psicológicos, psiquiátricos e comportamentais que podem afetar 
de forma impactante o desenvolvimento emocional de crianças e 
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adolescentes. Esse aspecto suscita o aprimoramento de estudos 
longitudinais focados nas possíveis repercussões na adaptação social e 
alterações da saúde mental de crianças e adolescentes vítimas de abuso 
sexual (SERAFIM et al., 2011, p. 06). 

 

Geralmente, a criança ou adolescente que sofreu abuso sexual não 

demonstra interesse em brincar e também pelos estudos, fechando-se em si mesma, 

sendo inquieta, prejudicando as funções intelectuais e criadoras. Podem-se referir 

outros indicadores comportamentais em casos de crianças que sofreram abuso 

sexual como a agressividade, tensão hiper vigilância, isolamento, choro sem motivo, 

aumento de medos, dificuldades de aprendizagem, regressão, desconfiança, 

comportamento antissociais, masturbação excessiva, brincadeiras sexualmente 

exageradas e compulsivas, falta de concentração, sentimento de culpa, vergonha, 

impotência, tristeza, desamparo e ambivalência (BRAUN, 2012). 

“A criança abusada é encaminhada ao serviço de emergência hospitalar de 

referência, deve, desde sua chegada, permanecer em uma unidade de internação e, 

após a alta, ser atendida por uma equipe multiprofissional” (WOISKI; ROCHA, 2010, 

p. 02). 

Abuso sexual e de conhecimento das leis de proteção à criança e ao 
adolescente são fatores que contribuem para a potencializar os riscos do 
abuso sexual para a vítima e sua família. Outro fator que contribui para a 
ineficácia do sistema de proteção é a falta de comunicação e planejamento 
coordenado de diferentes serviços que compõem a rede. Em alguns casos, 
a violência é identificada, denunciada, mas a criança não recebe os 
atendimentos determinados como fatores de proteção, como o 
acompanhamento psicológico, por exemplo (HABIGZANG; RAMOS; 
KOLLER, 2011, p. 06). 
 

“Sabe-se que, nem sempre, o familiar/responsável que busca atendimento 

hospitalar para esta criança revela a veracidade da violência ocorrida” (WOISKI; 

ROCHA, 2010, p. 02). 

Os indicadores físicos do abuso sexual abrangem hematomas, dor e coceira 

na região genital, sangramento retal ou genital, infecções recorrentes do trato 

urinário, corrimento vaginal e doenças sexualmente transmitidas. Podem apresentar 

também dificuldade em caminhar e sentar, atenção à saúde de crianças e 

adolescentes vitimizados sexualmente é abordada em várias produções científicas 

como uma ação multiprofissional e um desafio para o setor da saúde, tendo em vista 

a necessidade de mudança de paradigma para o enfrentamento do problema 

(BRAUN, 2012). 
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Rede, incluindo família, escola, conselho tutelar, promotoria e juizado da 
infância e juventude, abrigos, serviços de acompanhamento social e de 
saúde, será efetiva quando garantir a segurança e apoio emocional à vítima 
e ao cuidador não-abusivo responsável pela criança e adolescente 
(HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011, p. 06). 
 
Há que se considerar, todavia, que somente medidas punitivas não 
solucionam um problema tão complexo quanto à agressão sexual. Desta 
forma, é preciso que os órgãos competentes e os diversos setores 
(conselhos tutelares, poder judiciário, instituições de saúde, escolas, 
creches, instituições de atendimento a crianças e adolescentes, 
organizações governamentais e não governamentais) trabalhem para a 
detecção precoce, a fim de interromper sua ocorrência e possibilitar 
tratamento e acompanhamento adequados que possam reduzir as 
importantes e devastadoras seqüelas decorrentes (MARTINS; JORGE, 

2010, p. 07). 
 

“O reconhecimento dos sinais das várias formas de violência contra crianças 

deve, portanto, fazer parte da rotina dos profissionais da saúde, assim como a 

abordagem dessas situações, que, às vezes, é de extrema complexidade” (WOISKI; 

ROCHA, 2010, p. 02). 

Albornoz (2011) relata em sua pesquisa que a avaliação psicológica do abuso 

nos casos de crianças vitimizadas, onde a oferta de cuidados adequados a essas 

crianças pode promover a elaboração dos traumas e o resgate do curso normal do 

desenvolvimento dessas crianças. 

Portanto, conforme o que já foi abordado o “Estando atento para suspeitar ou 

comprovar a existência de maus tratos requer, além de habilidade, sensibilidade e 

compromisso com esta causa” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 02). Cabe o enfermeiro 

ter essa sensibilidade para comprovar se uma criança foi ou sofreu abuso sexual. 
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4. PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA VÍTIMA DE 

ABUSO SEXUAL 

 

E a atuação da enfermagem é percebida como ampla e complexa, 

abrangendo a participação no diagnóstico, no tratamento dos agravos resultantes da 

violência, nas ações educativas (orientação, encaminhamento etc.) e na notificação; 

pois violência sexual; saber manter ou a participar de relação sexual não desejada, 

mediante intimidação, ameaça coação ou uso da força; comercializar ou utilizar, de 

qualquer modo, a sua sexualidade [...]” (Valencich et al., 2012, págs. 2 e 3). 

No contexto de atuação da Enfermagem, as vulnerabilidades que envolvem 
a infância demandam uma assistência sistematizada e rotineira, que pode 
ser alcançada por meio da consulta de enfermagem, dado seu forte 
componente educativo e potencialidade para estreitar o vínculo entre 
usuários (criança e família) e profissionais (APOSTÓLICO; HINO; EGRY, 
2013, p. 02). 
 

 “Quando há suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes, todos 

têm o dever de comunicar o fato às Autoridades policiais que, por sua vez, se 

encarregarão de investigar o caso” (SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012, 

p. 01). 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem proíbe o enfermeiro de 
provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de 
violência. Assim, diante de maus tratos a crianças e adolescentes, o 
enfermeiro deve comunicar o fato ao Conselho Tutelar. Não existindo esse 
órgão, a notificação dever ser feita à autoridade judicial, dado que a 
comunicação constitui justa causa para o rompimento do sigilo profissional 
(BAPTISTA et al., 2008, p. 02). 
 

A essência da enfermagem, o cuidado, tem como enfoque principal o bem 

estar e o conforto da criança, que exige dos profissionais um esforço constante no 

entendimento da complexidade e fragilidade dessa criança (WOISKI; ROCHA, 2010, 

p. 02). 

A obrigatoriedade da notificação é justificada não somente pelos danos 

causados à saúde da vítima e pelo aspecto criminal da violência, mas, sobretudo por 

se constituir um instrumento de proteção e defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes vitimizados (MARCOPITO et al., 2012). 

“Cabe ressaltar que os profissionais que cuidam da criança neste momento 

tão peculiar devem estar preparados também psicologicamente e emocionalmente” 

(WOISKI; ROCHA, 2010, p. 03). 
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Ao referido respeito à assistência de enfermagem à criança, as palavras e o 

comportamento possuem uma comunicação significativa. De forma que, a linguagem 

verbal e não verbal irá influenciar a realidade onde a criança está inserida; 

permitindo assim uma comunicação efetiva (MARTINEZ; TOCANTIS; SOUZA, 

2013). 

Na atenção a criança, um processo organizado e sistematizado da 
assistência de enfermagem, permite o enfermeiro analisar de forma 
criteriosa as necessidades de saúde. O modo para obter informações 
relativas a estas necessidades provém dentre outras da comunicação, 
quando dados obtidos através da interação irão direcionar as atividades de 
enfermagem (MARTINEZ; TOCANTIS; SOUZA, 2013, p. 3). 

 

 Segundo Lobato, Moraes e Nascimento (2012), o setor da saúde encontra 

dificuldades na abordagem do abuso sexual infantil, uma vez que atua, na maior 

parte, apenas no tratamento de traumas e lesões aparentes resultantes das 

agressões.  

“Obter informações e cuidar de uma criança doente requer do profissional, 

além do cuidado técnico, imprescindível, o cuidado subjetivo, que envolve a 

singularidade e a individualidade de cada criança e a forma como esta expressa 

seus sentimentos e emoções” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 02). 

“Seja por falta de conhecimentos, seja por temerem implicações legais e 

constrangimentos relacionais em seus territórios de trabalho, muitos profissionais 

abandonam os casos, responsabilizando-se apenas pelas medidas emergenciais” 

(LOBATO; MORAES; NASCIMENTO, 2012, p. 2). 

Devido à abordagem de medidas emergenciais, espera-se que os 

profissionais de saúde possam atuar também na prevenção de novos casos; sendo 

eles relacionados a violência sexual na infância (LOBATO; MORAES; 

NASCIMENTO, 2012, p. 2). 

Silva et al. (2015), refere que a violência sexual envolve esforços 

multidisciplinares, intersetoriais, interinstitucionais e multiprofissionais e a 

capacitação dos profissionais é reconhecida como ação estratégica; procurando 

assim identificar as iniciativas de capacitação aos seus profissionais para o 

enfrentamento de violências sexuais (sobretudo a exploração e o abuso sexual) 

contra crianças. 

Diante das lacunas da formação na graduação, a educação permanente é 
uma necessidade, e, especialmente face às demandas que impactam o 
cotidiano de gestores e executores das políticas públicas de enfrentamento 
à violência sexual (VIEIRA et al., 2015, p. 2). 
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 “Ainda destaca que o enfermeiro, através da comunicação, deve permitir um 

envolvimento seguro, construtivo e compreensivo, para que a criança encontre 

caminhos para manter as capacidades próprias de sua fase de desenvolvimento” 

(MARTINEZ; TOCANTIS; SOUZA, 2013, p. 4). 

A enfermagem possui conhecimentos empíricos e teóricos que lhe permitem 

negociar com os familiares um plano de cuidado humano e integral. De forma que os 

esforços devem ser empreendidos para superar as resistências à mudança e tornar 

possível a coparticipação criança-família-profissionais de enfermagem de forma 

positiva. Com isso profissionais de enfermagem devem obter informações e 

experiências que melhor atendam às necessidades da criança hospitalizada e 

contribuam para a qualidade do cuidado (MARTINEZ; TOCANTIS; SOUZA, 2013). 

Assim, “estudos mostram que a necessidade crescente de prestação de 

adequado atendimento às vítimas de violência sexual, que chegam à quantidade 

cada vez maior, especialmente às unidades de emergência pediátrica” (MARMO et. 

al., 2012, p. 5). 

“É preciso atuar na prevenção e identificação da violência, contribuindo para a 

definição e implementação de políticas públicas na área da criança e adolescentes 

vítimas de abuso sexual” (BAPTISTA et al., 2008, p. 06). 

Daqueles que procuram esse atendimento, a maioria foi encaminhada ao 

Conselho Tutelar para avaliação de procedimentos legais. A legislação brasileira 

define que os pediatras e demais profissionais que atendem crianças e adolescentes 

notifiquem os casos de suspeita de violência doméstica, mesmo que não tenham 

certeza absoluta. Esse procedimento não é fácil e, para tal, deve-se adotar uma 

abordagem cuidadosa, sistemática e séria na avaliação dessas crianças 

(MEDEIROS et al., 2012, p. 3). 

“O profissional enfermeiro precisa refletir coletivamente sobre a violência 

social, precisamente sobre aquela que acontece no seio das famílias, na escola e na 

comunidade” (BAPTISTA et al., 2008, p. 06). 

Os serviços de saúde e os profissionais enfermeiros “necessitam capacitação 

contínua e avaliação dos programas de capacitação utilizados para identificação de 

possíveis falhas, bem como estratégias bem sucedidas de intervenção” 

(HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011, p. 06). 
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Assim, ressalvadas as exceções, o enfermeiro precisa participar de cursos 
de formação/capacitação na área da assistência infanto-juvenil, dado que 
são poucos os recursos humanos qualificados envolvidos com o cuidado a 
pessoas nessa fase da vida. Essa ideia é reforçada por um relato da 
literatura acerca de que, no caso específico dos adolescentes, existe pouco 
conhecimento e dificuldade para lidar com esse grupo (BAPTISTA et al., 
2008, p. 02). 
 

Portanto, profissionais de diferentes áreas e de modo especial o profissional 

enfermeiro “têm atuado no estudo, na prevenção e na intervenção dos casos de 

abuso sexual, procurando compreender as implicações desse fenômeno e 

promovendo medidas de proteção para as vítimas” (SCHAEFER; ROSSETTO; 

KRISTENSEN, 2012, p. 01). 

“A notificação dos casos é importância; pois é por meio deles que a violência 

ganha visibilidade, permitindo o dimensionamento epidemiológico do problema e a 

criação de políticas públicas voltadas à sua prevenção” (BAPTISTA et al., 2008, p. 

02). 

Assim se faz necessário uma realização de pesquisas voltadas para a área de 

enfermagem que envolva o cuidado à criança vítima de violência sexual é de grande 

relevância, onde possibilitará além de compreender a experiência do processo de 

cuidar da criança nessa situação de abuso sexual, mas também de refletir sobre o 

cuidado que é realizado de forma a buscar seu aprimoramento (WOISKI; ROCHA, 

2010). 

Os estudos revelam nesse capítulo a importância também de se ter pesquisas 

voltadas para essa questão de abuso sexual a criança; pesquisas estas que ajudará 

profissionais a compreender melhor o cuidar de uma criança que passou por essa 

situação, situação esta, que causa um  trauma na vida de criança e na até mesmo 

no seu desenvolviento. 

“Para o enfrentamento dessa problemática, são necessárias novas 

abordagens que o setor saúde não lidava há até pouco tempo” (APOSTÓLICO; 

HINO; EGRY, 2013, p. 02). 

“O enfermeiro e sua equipe deve ter uma educação continuada voltada para o 

autoconhecimento, onde exigirá deles um maior domínio de suas próprias emoções 

e conhecimento de seus limites e de suas possibilidades em relação com uma 

criança de abuso sexual” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 03). 

Sobre o que já fora supracitado a cima; ter uma educação continuada que 

esteja voltada para o autoconhecimento dos profissionais de saúde é de extrema 
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importância para uma qualidade positiva do cuidado dessas crianças vitimizadas; 

pois fará com que eles através do auxilio do enfermeiro que detém conhecimento 

técnico-científico e é de sua competência proporcionar essa educação sobre o tema. 

Pois muitos profissionais não sabem como lidar quando se deparam com uma 

criança que sofreu abuso sexual, por isso a importância de uma educação 

continuada dentro das instituições. 

4.1 SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM NO PROCESSO DE ABUSO 

SEXUAL NA CRIANÇA 

 

“Dentre os profissionais envolvidos neste contexto estão o enfermeiro e a 

equipe de enfermagem” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 02). 

A sistematização da consulta de enfermagem, por sua vez, atribui o caráter 
científico à prática, possibilitando atuar não só na assistência individual 
como também promovendo alterações no ambiente familiar e no quadro 
epidemiológico de uma dada comunidade (APOSTÓLICO; HINO; EGRY, 
2013, p. 02). 
 

“Coletar a história e cuidar de uma criança vítima de violência sexual 

envolve, além do cuidado com o físico, tão doloroso, as necessidades de cuidado 

com o seu sofrimento emocional, no contexto em que essa violência aconteceu” 

(WOISKI; ROCHA, 2010, p. 02). 

Sistematizas com o uso da Classificação Internacional das Práticas 

de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC®), onde encontra no 

prontuário eletrônico (APOSTÓLICO; HINO; EGRY, 2013, p. 02). 

A CIPESC® é utilizada para sistematizar a consulta de enfermagem e suas 
intervenções acompanham as ações programáticas do município, 
organizadas em protocolos técnicos e manuais, disponíveis aos diferentes 
profissionais que integram as equipes de saúde (APOSTÓLICO; HINO; 
EGRY, 2013, p. 02). 
 

De forma sistematizada o enfermeiro deve “estabelecer primeiro um clima de 

afinidade, harmonia e confiança com a criança, evitando qualquer insinuação de 

julgamento, sejam no tom de voz ou na expressão facial” (WOISKI; ROCHA, 2010, 

p. 02). 

Entretanto, no processo de construção e organização dos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem da nomenclatura CIPESC® foi utilizado o referencial 

idealista das Necessidades Humanas Básicas, constituindo a primeira grande 

contradição com os referenciais da Saúde Coletiva, que estão apoiados no 

materialismo histórico e dialético (APOSTÓLICO; HINO; EGRY, 2013, p. 02). 
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“É importante também que os profissionais avaliem, antes de tudo, a sua 

própria postura e disponibilidade emocional para atender e discutir assuntos 

relacionados à violência sexual infantil” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 02). 

Diante da especificidade do cuidado de enfermagem neste contexto, e 
entendendo a necessidade de compreender a experiência do processo de 
cuidar da criança diante da violência sexual, propomos este artigo, como 
extrato da monografia de conclusão do curso de enfermagem, que teve 
como objetivos: conhecer como a equipe de enfermagem percebe o cuidado 
efetivado à criança que sofreu violência sexual ao ser atendida em unidade 
de emergência hospitalar e especificar, a partir das expressões da equipe 
de enfermagem, as características que compõem o cuidado de enfermagem 
em unidade de emergência hospitalar à criança que sofreu violência sexual 
(WOISKI; ROCHA, 2010, p. 02). 
 

Segundo Apostólico; Hino e Egry (2013), a consulta de enfermagem, quando 

realizada por profissionais bem capacitados, representa um importante recurso para 

detecção de casos de abuso ou qualquer outro tipo de violência com essa criança. 

Dando-se uma atenção especial às peculiaridades biológicas e psicológicas e 

as características próprias dessa criança vitimizada, necessitando de recursos 

materiais e humanos especializados para o atendimento (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 

02). 

Segundo Ávila; Oliveira e Silva (2012) “O enfermeiro dever ser um membro 

efetivo da equipe multidisciplinar de Saúde Escolar, dos Programas de Saúde da 

Família, das Unidades Básicas de Saúde”.  

A realização e a aplicação do processo de enfermagem, como um método 
de trabalho do enfermeiro que trabalha em uma unidade de emergência 
hospitalar, garantem a continuidade do trabalho do enfermeiro e equipe de 
enfermagem, integrado à equipe multiprofissional, possibilitando o cuidado 
integral à criança vítima de violência sexual e sua família (WOISKI; ROCHA, 
2010, p. 02). 
 

“O enfermeiro precisa estar presente nos diferentes espaços nos quais pode 

realizar a promoção, proteção e recuperação da saúde da criança e do adolescente” 

(ÁVILA; OLVEIRA; SILVA, 2012, p. 02).  

“O processo de enfermagem é considerado modelo metodológico, para o 

cuidado profissional de enfermagem, um meio utilizado para organizar as condições 

necessárias à realização do cuidado, documentando a prática profissional” (WOISKI; 

ROCHA, 2010, p. 03). 

“Na prática, é possível analisar e reconhecer os sinais clínicos e os 

indicadores psicossociais de violência contra a criança ou adolescente a partir da 

realização da entrevista/anamnese e exame físico” (ÁVILA; OLVEIRA; SILVA, 2012, 

p. 02).  
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“Este método de trabalho deve ser fundamentado em um sistema de valores e 

crenças morais e no conhecimento técnico-científico da área de atuação do 

enfermeiro” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 03). 

“Trabalhar com situações de violência requer conhecimento teórico, pois lidar 

com sentimentos, traumas, problemas sociais, sem que interfiram no julgamento do 

profissional é muito difícil” (ÁVILA; OLVEIRA; SILVA, 2012, p. 02).  

O processo de enfermagem divide-se em fases, as quais, realizadas de 
forma articulada, permitem a realização do cuidado de forma científica e 
integral. São elas: o histórico de enfermagem, que se divide em entrevista e 
exame físico, os quais têm por objetivo o levantamento dos dados da 
criança e do familiar/responsável que a acompanha; o diagnóstico de 
enfermagem, o qual proporciona a seleção das intervenções de 
enfermagem visando ao alcance dos resultados pelos quais o enfermeiro é 
responsável; a prescrição de enfermagem, a qual irá coordenar a ação da 
equipe de enfermagem na execução dos cuidados adequados ao 
atendimento das necessidades da criança e familiar/responsável; e a 
evolução de enfermagem, em que o enfermeiro avalia as respostas do 
paciente e analisa se as metas e os objetivos foram alcançados (WOISKI; 
ROCHA, 2010, p. 03). 
 

É durante a realização da anamnese, que os “profissionais têm a 

oportunidade de detectar os casos de violência em que não há evidências físicas por 

meio do diálogo que se estabelece entre o profissional e os pais/responsáveis da 

vítima quando uma relação de confiança entre eles é proporcionada” (ÁVILA; 

OLVEIRA; SILVA, 2012, p. 02).  

 “A equipe de enfermagem, em todas as fases do processo de enfermagem, 

deve conquistar a criança, criando um vínculo de confiança, e expressar no cuidado 

atitudes sinceras e verdadeiras” (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 03). 

“Além disso, é possível identificar as discordâncias presentes no discurso dos 

responsáveis com relação às informações prestadas, no que se refere aos sinais e 

aos sintomas apresentados pela vítima no período do atendimento” (ÁVILA; 

OLVEIRA; SILVA, 2012, p. 02).  

Também deve familiarizar a criança ao ambiente hospitalar e às pessoas que 

estarão envolvidas no seu cuidado, procurando explicar sobre as rotinas e os 

procedimentos que serão realizados, o porquê de cada um, a possibilidade de dor 

ou demora, sempre transmitindo confiança e afeto (WOISKI; ROCHA, 2010, p. 03). 

Portanto, em função disso, “os profissionais necessitam aprender a lidar com 

seus preconceitos, crenças e valores pessoais, de modo que estes não interfiram em 

sua postura ética e nas decisões a serem tomadas” (ÁVILA; OLVEIRA; SILVA, 2012, 

p. 02).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Identificou-se como conhecimento referente ao objetivo geral da pesquisa que 

foi compreender a importância do enfermeiro para uma abordagem adequada no 

atendimento à criança vítima de abuso sexual. Abordagem esta que devem ser 

realizados de forma sistematizada pelo enfermeiro, que irá proporcionar um cuidado 

diferenciado frente aos sinais de abuso sexual na criança. 

Verificou-se que a equipe de enfermagem e em especial o enfermeiro devem 

possuir conhecimento técnico cientifico em relação aos sinais de abuso sexual na 

criança; como conhecer também sua definição e suas percepções que pode ocorrer 

tanto no âmbito familiar ou por alguém próximo da família.  

Com o desenvolvimento desta revisão de literatura sobre o tema abuso 

sexual, observamos o quão traumático é uma situação de abuso sexual em uma 

criança, pois é na infância que o psiquismo está se constituindo, e este trauma pode 

gerar muitos efeitos, demarcando este indivíduo de uma forma difícil de ser 

suportada, podendo inclusive acarretar em patologias que carregarão por toda a 

vida.   

Espera-se com esse estudo gerar subsídios para avanços na atenção dada 

às crianças vítimas de abuso sexual, de forma a identificar o problema o mais 

precocemente possível e buscar meios de intervenção para minimizar os impactos e 

as complicações em sua vida futura. Onde os profissionais e de modo especial o 

enfermeiro, necessitam estar aptos e em constante processo de aprendizagem de 

aprender lidar com seus próprios preconceitos e crenças, sabendo de ter uma 

postura ética e ter a melhores decisões a serem feitas nesses casos. 
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