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RESUMO 
 
A violência caracteriza-se pelo uso de força física, podendo ser empregada contra 
alguém ou contra algo.  Intimidação moral contra alguém; ato violento, crueldade, 
força que também são características da violência. Sendo assim, como se 
desenvolve a atuação do enfermeiro frente a violência sexual contra crianças e 
adolescentes? Todavia, para que haja um atendimento eficiente e eficaz por parte 
dos profissionais envolvidos na atenção da criança e do adolescente vitimizados ao 
nível local faz-se necessário uma política de responsabilidade institucional, 
respaldando o profissional para a realização da notificação. A escolha da temática 
em questão parte do pressuposto que o que o profissional da saúde, no exercício da 
sua profissão, tem o dever ético e legal de denunciar casos de violência contra a 
criança e o adolescente, porém nem sempre é o que acontece. O trabalho em 
questão tem como objetivo central discorrer uma abordagem acerca da atuação do 
enfermeiro frente a violência sexual contra crianças e adolescentes e é um estudo 
de cunho bibliográfico, que recupera o conhecimento acumulado sobre o tema. 
Desse modo, o método de abordagem utilizado na pesquisa é de caráter descritivo. 
Dessa forma, conclui-se que mesmo com os dados alarmantes da crescente 
violência em meio à sociedade, esta não tem se direcionado para que estes dados 
tornem-se prevenção, tratamento, reabilitação e na decrescente, visando à eficácia 
prevenção da revitimização, possibilitando à criança e ao adolescente um 
atendimento que proporcione as necessidades básicas para o bom crescimento e 
desenvolvimento infanto-juvenil.   
 
Palavras-chave: Violência Sexual. Infanto-juvenil. Enfermeiro. 
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ABSTRACT 

 
Violence is characterized by the use of physical force and can be used against 
someone or against something. Moral intimidation against someone; violent act, 
cruelty, force that are also characteristic of violence. Thus, how does the nurse's 
action against sexual violence against children and adolescents develop? However, 
in order to ensure efficient and effective care by professionals involved in the care of 
children and adolescents victimized at the local level, a policy of institutional 
responsibility is necessary, supporting the professional to carry out the notification. 
The choice of the subject in question starts from the assumption that the health 
professional, in the exercise of his profession, has the ethical and legal duty to report 
cases of violence against children and adolescents, but this is not always the case. 
The main objective of this paper is to discuss the nurses' approach to sexual violence 
against children and adolescents and it is a bibliographical study that recovers 
accumulated knowledge about the subject. Thus, the method of approach used in the 
research is descriptive in character. Thus, it is concluded that, even with the alarming 
data of the growing violence in society, this has not been directed towards 
preventing, treating, rehabilitating and decreasing the data, aiming at preventing re-
optimization, child and adolescent a care that provides the basic needs for good 
growth and development of children and youth. 
 
Keywords: Sexual Violence. Infanto-juvenil. Nurse. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Casos de violência sexual contra a criança e o adolescente vêm gerando, 

cada vez mais, dados alarmantes no contexto da sociedade vigente. Diante disso, o 

presente trabalho de monografia levantou o seguinte questionamento: Como se 

desenvolve a atuação do enfermeiro frente a violência sexual contra crianças e 

adolescentes? 

 Todavia, para que haja um atendimento eficiente e eficaz por parte dos 

profissionais envolvidos na atenção da criança e do adolescente vitimizados ao nível 

local faz-se necessário uma política de responsabilidade institucional, respaldando o 

profissional para a realização da notificação. Além da implementação de um 

protocolo de atendimento, o qual defina claramente o papel de cada membro, 

instituição, órgão governamental, setores da sociedade civil e profissionais no 

atendimento e prevenção da violência.  

 Assim tem-se uma abordagem ampla e integrada para enfrentamento da 

violência, mudando a forma de olhar dos profissionais que prestam assistência às 

crianças e aos adolescentes e suas famílias, para orientar, acompanhar, 

diagnosticar precocemente e prestar assistência às vítimas em situação de risco 

para violência. 

 Posto isso, a escolha da temática em questão parte do pressuposto que o que 

o profissional da saúde, no exercício da sua profissão, tem o dever ético e legal de 

denunciar casos de violência contra a criança e o adolescente, porém nem sempre é 

o que acontece. A partir do exposto, nessa perspectiva o trabalho em questão tem 

como objetivo central discorrer uma abordagem acerca da atuação do enfermeiro 

frente a violência sexual contra crianças e adolescentes, para dessa forma descrever 

ações que possam ser desenvolvidas pelo profissional de enfermagem. 

No que se refere a metodologia é um estudo de cunho bibliográfico, que 

recupera o conhecimento acumulado sobre o tema. Desse modo, o método de 

abordagem utilizado na pesquisa é de caráter descritivo (LAKATOS, MARCONI, 

2010). Serão incluídos artigos ou livros relacionados à violência contra a criança e 

adolescente, artigos encontrados nas bases de dados confiáveis e material 

bibliográfico que contemple os descritores relacionados à temática proposta. Serão 

excluídos artigos incompletos, artigos que não se relacionem ao tema proposto e 

artigos que tenham sofrido alguma alteração eletronicamente 
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1 – CONCEITOS GERAIS 

 

1.1 A VIOLÊNCIA E SUAS RAÍZES NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

 O debate sobre a violência, questões como a concepção e o significado 

passaram a representar um grande avanço entre as diversas áreas direcionadas 

altercações sociais. Inicialmente, cumpre destacar o significado do termo violência 

que segundo Moura (2012, p.336): 

 

Ao apresentar o conceito de violência, descrevo como sendo aquilo que 
resulta da ação ou da força irresistível praticadas na intenção de um objetivo 
que não se teria sem ela; coação ou forma de constrangimento posto em 
prática para convencer a capacidade de resistência de alguém.  

 

 Segundo o Dicionário Houaiss (2010), violência é “[...] a ação exercida com 

ímpeto, força ou uso da força; coação”. Nesse sentindo, a violência caracteriza-se 

pelo uso de força física, podendo ser empregada contra alguém ou contra algo.  

Intimidação moral contra alguém; ato violento, crueldade, força que também são 

características da violência. 

Na visão de Guerra (2011, p. 32), no âmbito infanto-juvenil o conceito de 

violência “[...] é uma forma de violação de direitos essenciais da criança e do 

adolescente como pessoa e, portanto, uma negação de valores humanos 

fundamentais como a vida, a liberdade, a segurança”. 

Nesse sentido, para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010), a 

violência é como “[...] a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento 

evitáveis”. Logo, insta considerar que o conceito é mais vasto e ambíguo do que 

essa mera constatação de que a violência é a imposição de dor, a agressão 

cometida por uma pessoa contra outra; mesmo por que a dor é um conceito muito 

difícil de ser definido. 

Todavia, destaca-se que o termo violência não está apenas correlacionado 

com o ato de força física ou de coação e opressão como também corresponde à 

própria violência simbólica.  Lima (2015, p. 2) destaca que a violência simbólica, é 

aquela que exclui e domina por meio de linguagem, que posteriormente será ponto 

de abordagem.   
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 Nessa seara de debates conceituais Roque (2010, p. 15) destaca o modo 

mais antigo, em termos de reconhecimento, que é a violência contra a mulher, mas 

partindo do pressuposto que o conceito geral de violência vem perpassando geração 

após geração, aquela cometida contra a criança e o adolescente vem ganhando 

cada vez mais destaque na sociedade moderna, sendo enfocada pelos meios de 

comunicação sob diferentes representações: desde a domiciliar até os grandes 

conflitos armados. (LOPES; CARVALHO, 2012). 

 Entretanto, no que se refere ao entendimento da morbimortalidade em função 

da violência como um grave problema para a saúde fez com que surgissem os 

movimentos de prevenção e atenção especializada, na década de 1980 (VIODRES, 

2013). Neste sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 

2010), foi sancionado pela Lei nº.8.069, de 13/07/1990, inspirado pelas diretrizes 

fornecidas pela Constituição Federal de 1988, constituindo-se no instrumento que 

garante a cidadania para crianças e adolescentes, desencadeando obrigações 

legais aos profissionais de saúde quanto à notificação; dando prioridade absoluta à 

criança e ao adolescente no que se refere a proteção contra a negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão e todos os atentados, por 

ação ou omissão aos seus direitos fundamentais; e criando o Conselho Tutelar, 

órgão responsável por iniciar a avaliação da situação denunciada, desencadeando 

as medidas a serem tomadas pelas redes específicas de atenção (proteção da 

criança, afastamento da vítima do agressor, punição do agressor, tratamentos). 

Desde então, o conhecimento sobre essa forma de violência vem sendo ampliada e 

sua gravidade reconhecida, ainda que os dados globais sobre sua magnitude não 

estejam devidamente dimensionados. (BRITO, 2012) 

 

1.2 FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DA VIOLÊNCIA  

 

 Destaca-se que a sociedade tendência ao reconhecimento das formas de 

violência que se exteriorizam, nesse caso são os atos visíveis, aqueles decorridos 

da própria violência física, até mesmo decorrente da violência sexual. Ocorre que as 

relações de violência podem acontecer em qualquer lugar e inúmeras são as 

condutas que poderão ser consideradas como violência.  

 Nesse mesmo sentido, destaca-se uma forma de violência ainda não 

reconhecida no âmbito das instituições governamentais, que corresponde à violência 
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simbólica, a qual não corresponde a uma manifestação de violência oriunda das 

sociedades atuais, mas sim desde as sociedades remotas.  

 A violência simbólica é aquela sem palavras, que se estabelece pelas vias do 

sentimento e da dependência, pela geração de um medo difuso - medo da vida, 

medo da solidão, medo de denunciar, medo de ter medo, medo de ser morta. 

Ademais, afirma a autora que possui cunho social com raízes culturais advindas das 

diversas interações, “[...] formada por símbolos presentes nas sociedades, como 

religião, artes, costumes, em suma tudo aquilo que advém da formação social” 

(BARSTED, 2015, p. 34) 

 O combate a presente forma de violência está contida na luta de movimentos 

feministas, na conquista de direitos igualitários na sociedade, enfim corresponde a 

uma forma ainda não tão comum, mas que representa sim uma forma de violência 

contra a mulher. A sociedade de um modo geral, na esfera de debates bem como 

legislativo, atualmente reconhece como formas de manifestação da violência contra 

a mulher: as formas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

 Em intensidade, a violência pode ser contínua, eventual ou isolada; é que 

muitas mulheres sofrem violência todos os dias e resolvem noticiar o crime somente 

a partir do momento que não suportam mais tamanha humilhação e maus tratos, 

enquanto outro grupo sofre a violência num espaço de tempo mais amplo (eventual), 

ficando por último os casos de violência que surpreende a mulher por não ter 

acontecido uma única vez antes (isolada) (PARODI; GAMA, 2009). 

 

1.3 RELAÇÕES CONCEITUAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL E ESTUPRO 

 

As pesquisadoras Azevedo e Guerra conceituam violência sexual como: 

 

[...] todo o ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual entre 
um ou mais adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo por finalidade 
estimular sexualmente esta criança ou utilizá-la para obter estimulação 
sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa (AZEVEDO; GUERRA, 2011, 
p. 42).  

 

Esta definição denota a complexidade de um tema que envolve uma 

diversidade de questões, desde as sexuais, genéticas, intelectuais, sociais, éticas e 

legais entre outras. Parece óbvio pensar que uma criança não pode consentir com 

algo que ela não está física nem psicologicamente preparada para decidir. 
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Tampouco, está cognitivamente preparada para compreender a natureza de certas 

formas de contato e opor resistência. Menos compreensível ainda a situação se 

torna, quando o abuso sexual é praticado por uma pessoa muito próxima e de quem 

ela é afetivamente dependente. 

As modalidades de abuso sexual cometidas contra crianças e adolescente 

têm diversas formas de expressão que vão além da agressão física e psicológica. A 

depender dos elementos que integram as singularidades de cada situação, temos 

formas de abuso sexual que podem ser tão ou mais nocivas do que a relação sexual 

em si. São as seguintes:  

 A exploração sexual: a produção e comercialização de materiais 

pornográficos com exposição de crianças e ou adolescentes (revistas, fotos, filmes e 

vídeos, etc.), a troca e venda de material publicitário de conotação sexual na 

Internet, o tráfico de crianças ou adolescentes para outras cidades ou países com 

propósitos sexuais e as práticas sexuais mediante formas de pagamento;  

 O voyeurismo que versa na observação de atos ou de órgãos sexuais de 

outra pessoa; o exibicionismo que é a exposição intencional a uma criança de seus 

genitais com a intenção de chocar a vítima;  

 Os telefonemas obscenos que podem ocorrer quando um adulto gera 

ansiedade em crianças ou adolescentes com discursos sexualizados através de 

comunicação pelo telefone;  

 O abuso sexual verbal que se refere às conversas abertas sobre 

atividades sexuais incompatíveis com o desenvolvimento cognitivo e sexuais de 

crianças e adolescentes.  

 A exposição de vídeos pornográficos;  

 O assédio sexual que são propostas de contato sexual numa posição de 

poder em relação a vítima, que é chantageada com ameaças, tentativas de relações 

sexuais, carícias nos órgãos genitais, masturbação, sexo oral e anal e o sadismo ou 

abuso sexual incluindo flagelação, torturas e surras. 

No que se refere aos aspectos e definições legais, existem os tipos penais 

definidos como: estupro, atentado violento ao pudor, corrupção de menores, tortura 

e maus tratos. O estupro e o atentado violento ao pudor são considerados crimes 

hediondos, sejam na forma simples ou qualificada pelo resultado, e ainda nos casos 
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de violência presumida, conforme decisão recente do Pretório Excelso (NUCCI, 

2010). 

O estupro seria “[...] constranger mulher à conjunção carnal, mediante 

violência ou grave ameaça” (art: 213 do CPB).  

 

Não é crível que no atual estágio da sociedade, inexistindo naturalidade no 
relacionamento sexual de um casal, tenha o homem o direito de subjugar a 
mulher à conjunção carnal, com o emprego de violência ou grave ameaça, 
somente porque o direito civil assegura a ambos o débito conjugal (NUCCI, 
2010, p. 816).  

 

Nestes termos devem prevalecer os direitos à incolumidade física e à 

liberdade sexual de todo ser humano. O atentado violento ao pudor segundo a 

norma penal constitui em “[...] constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal” (art. 214 do CPB).  

Entende-se o ato libidinoso como todo ou qualquer ato que satisfaça a 

lascívia, ou seja, que dê prazer sexual e que seja diverso da relação sexual com 

crianças e adolescentes: sexo oral, sexo anal, toques, masturbação, etc. Pode ter 

como sujeito ativo qualquer pessoa. 

A dignidade sexual está ligada à honra, direito respeitado presente no art. 5º 

da Carta Magna. Trata-se de um direito fundamental relacionado com o direito à 

intimidade, à vida privada e à honra. Trata-se de um direito da personalidade. Um 

direito inviolável. A intimidade e a vida privada são erigidas na Constituição como 

valores humanos, na condição de direito individual e, para tanto, em defesa deste 

direito fundamental. 

Jesus (2011, p.159) menciona que as vítimas vulneráveis (frágeis) são os 

menores de 14 (quatorze) anos (imposta a idade no momento da conduta típica – 

art. 4º, do CP). Assim, a lei procura salvaguardá-los do ingresso precoce na vida 

sexual, defendo sua inocência. Ainda segundo o autor também são considerados 

vulneráveis “aqueles que possuem enfermidade ou deficiência mental que lhes retire 

a capacidade de discernimento para o ato”. 

Assim, o estupro é um tipo de crime pode ser cometido por qualquer pessoa, 

sendo considerado um crime corriqueiro, tendo como vítima, o menor de 14 anos ou 

deficiente mental/pessoa incapaz de lutar. “É um crime doloso, não prevendo 
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punição para a modalidade culposa, apresentando como fim especial de agir a 

satisfação da lascívia” (GRAÇA; REIS, 2010, p. 1). 

Nas palavras de Greco (2010, p.514), para que seja configurado como um 

crime de estupro de vulnerável é imprescindível “que o agente tenha conhecimento 

de que a vítima é menor de 14 anos e decida com ela manter conjunção carnal ou 

qualquer outro ato libidinoso, caso contrário o mesmo poderá alegar erro de tipo”. 

 

1.3.1 Leis brasileiras contra o estupro 

 

No decorrer das civilizações essa espécie de delito contra a liberdade sexual 

sempre teve repreensão. Para os Egípcios, punia-se com mutilação. Na Roma 

Antiga, aplicava-se a pena capital. Na Idade Média, inicialmente, punia-se com a 

morte e, posteriormente, com pena de castração e perda dos olhos. 

No Brasil, O Código Penal Brasileiro sofreu considerável modificação com o 

advento da Lei Ordinária Federal n. 12.015, de 07.08.29, alterando o artigo 213 e 

acrescentando o artigo 217-A, ambos relacionados ao crime de estupro. 

A referida lei alterou o título VI da parte especial do Código onde a 

nomenclatura “DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES” foi substituída para “DOS 

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL” transformando todo o sentido e 

significado do artigo 213 e revogando os artigos 214 e 224 que tratavam do atentado 

violento ao pudor e da presunção da violência. 

Certamente, a nova nomenclatura parece mais adequada aos crimes ali 

tipificados, haja vista, que a vítima dos referidos crimes tem sua dignidade 

brutalmente atingida. Vale dizer que a dignidade da pessoa humana é um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, prevista no art. 1º da nossa Carta 

Magna. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu art. 1.º corresponde ao maior 

legado de mecanismos de proteção ao ser humano legitimado pela sociedade 

brasileira, in verbis: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
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IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição 
(BRASIL, 1988). 

 

Como se pode observa no Inciso III do artigo 1º da CF/88, há a consagração 

da defesa do princípio da Dignidade da Pessoa Humana como um dos fundamentos 

para se o país se constituir como República Federativa do Brasil. Nesse contexto 

garantista, a sociedade brasileira questiona e almeja a atuação do aparato estatal de 

forma que além de abordar, também crie mecanismos, que objetivem coibir o 

aumento dos índices de violência contra a mulher e suas relações conjugais. 

Destaca-se que o Estado possibilita que novos mecanismos sejam 

concebidos na sociedade, a exemplo, a publicação da Lei 11.340/06, chamada Lei 

Maria da Penha. A lei foi popularmente denominada dessa forma, por ter sua base 

retratada na perseverança de mais uma vítima da violência contra a mulher, que 

cansada dos atos de violência cometidos pelo marido, rompeu as fronteiras da sua 

própria casa e buscou ajuda. A Maria da Penha sofreu diversos atos de violência 

cometidos pelo seu marido, durante anos viveu em um ambiente de agressões e 

ameaças, o temor se intensificava ao ponto de impedir um pedido de separação. Até 

que em 1983, o seu próprio marido deferiu-lhe um tiro que a deixou tetraplégica, a 

época alegou que ocorreu uma tentativa de roubo na residência, mas depois de 

duas semanas a violência não cessou e na tentativa de eletrocutá-la durante o 

banho, a vítima separou-se definitivamente de seu marido (BRASIL, 2007).  

Mas, a luta não tinha encerrado, foram mais de 15 (quinze anos) de busca 

incessante de condenação ao agressor até que com o apoio de diversas instituições 

não-governamentais encaminhou uma petição à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (OEA).  A petição além de relatar um único crime, demonstrou a 

situação de descaso em face da ausência de medidas eficazes e culminou na 

responsabilização do Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância pela 

Comissão Interamericana (BRASIL, 2007).  

A Lei 11.340/06, chamada Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir 

a violência doméstica contra a mulher, não tem apenas caráter repressivo bem como 

preventivo e assistencial. Com o intuito de tornar claro seu propósito, a “Lei Maria da 

Penha” apresenta no seu bojo alguns conceitos operacionais. De acordo com o art. 

5º: 
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Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.  
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 
de orientação sexual (BRASIL, 2006). 

 

Além da violência física, a Lei consagrou outras formas de violência, sendo 

elas, a psicológica, sexual, patrimonial e moral, praticadas no âmbito doméstico, 

familiar ou nas relações afetivas, tendo o legislador afastado, qualquer que seja a 

ofensa, o rito dos Juizados Especiais.  

Em face da pluralidade de objetivos que compõe a Lei 11.340/06, ressalta o 

caráter assistencial da Lei, pois além de punir o agressor, destaca-se a importância 

do profissional do Estado e seus órgãos assistenciais no trabalho das condições 

objetivas e subjetivas não só das mulheres como também das crianças e 

adolescentes que fazem parte deste ciclo. 

A vida em sociedade pressupõe a observância de preceitos impostos pelo 

ente estatal e que devem ser observados por todos aqueles que compõem uma 

sociedade. Esses preceitos de observância obrigatória são compostos de fatos que 

culminam na necessidade de consagração de valores, que ao final serão a própria 

manifestação do direito. Alguns doutrinadores, como Nader (2007) destacam que a 

norma jurídica é o ponto culminante na elaboração do direito, esse que regulamenta 

nossos atos e vida em sociedade. Ademais o referido doutrinador destaca que  

 

A norma jurídica é a conduta exigida ou o modelo imposto de organização 
social. As normas não são legitimadas pelos representantes do povo 
apenas pelo caráter repressivo de suas disposições, ou seja, apenas 
buscando punições àquele que descumpriu algum dispositivo contido em 
norma, mas a própria função vai além, sendo necessária conter uma função 
social (NADER, 2007, p. 84). 

 

Cumpre mencionar que Pedra (2003) afirma que toda norma deverá conter 

uma finalidade social imediata, atender um anseio social em que caberá ao 

legislador buscar conhecer o que se objetiva normatizar, pois em razão do fim é que 

algo deverá ser feito.  
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Tal raciocínio conduz a ideia de que as normas jurídicas valem não porque 
são justas, ou porque sejam eficazes a vontade que as instituem, mas sim, 
por estarem ligadas a normas superiores por laços de validade, numa série 
finita que culmina numa norma fundamental – teoria da norma fundamental. 
Contudo, para os aplicadores do direito, isso não basta, é imprescindível 
discutir a lei, aplicá-la ou não quando em conflito com o justo, e, afim, 
observar qual o justo a ser aplicado. É necessário avançar neste aspecto, a 
sociedade clama por justiça, pela igualdade, só assim o direito ganha 
sentido (PEDRA, 2003, p. 1). 

 

Concorda-se com Pedra (2003) ao afirmar que como fim social considera-se o 

objetivo de uma sociedade, encerrado na somatória de atos que constituam razão 

de sua concepção, abrangendo assim o útil, a necessidade social, seus anseios. 

No caso da Lei Maria da Penha, destaca-se o contexto de lutas históricas, o 

fim social no combate a violência contra a mulher. A sociedade ao longo das 

décadas sempre buscou um legado normativo, em que os dispositivos pudessem de 

forma mais severa punir os agressores como também pudessem trazer um cunho 

jurídico e social. Os movimentos feministas e as mais diversas instituições há 

tempos clamavam por uma inovação legislativa que se enquadrasse a real 

necessidade da sociedade, observando as metamorfoses ocorridas ao longo desde 

as primeiras manifestações em combate a violência contra a mulher.  

A Lei Maria da Penha além de trazer dispositivos mais severos consolidou a 

necessidade do apoio de profissionais interdisciplinares que pudessem atuar de 

forma mais direcionada ao cenário a ser enfrentado. Destaca-se que essa atuação 

não restringiu apenas aos aspectos processuais, durante a instrução processual, 

mas também, aos demais membros da família e também a própria sociedade que 

sofre com o cometimento da violência. De acordo com Machado (2006) 

 

Controle e posse da mulher, desejo de ter, desejo de não perder, desejo de 
que as mulheres nada queiram a não ser eles mesmos, são o que se pode 
deduzir das razões dos atos violentos de que nos falam os homens 
agressores. [...]. Ouvidos os agressores em relações conjugais violentas, é 
no contrato conjugal que buscam o sentido de seus atos violentos: são 
considerados atos “corretivos”. Alegam que as mulheres não obedeceram 
ou não fizeram o que deviam ter feito em função dos cuidados com os 
filhos, ou do fato de serem casadas ou “amigadas”. A violência é sempre 
narrada como um “ato disciplinar”. [...] Ao “transtorno” e ao “descontrole” , 
cabe apenas explicar a fraqueza e os “excessos”. Os espaços lacunares por 
onde se constroem os atos de violência, não são vividos como falta, mas 
como uma resposta rápida que devem dar a um “não saber”. Os atos de 
violência parecem não interpelar os sujeitos agressores sobre porque afinal 
agrediram fisicamente, e se têm alguma culpa. São vividos como decisões 
em nome de um poder e de uma “lei” que encarnam (MACHADO, 2006, p. 
14). 
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O cenário de fortalecimento originado a partir da implantação da Lei n.º 

11.340/2006 tem como objetivo auxiliar na eficácia das normas jurídicas, pois além 

de punir o agressor a lei fortalece a necessidade de uma estrutura institucional que 

atue de forma incisiva no ambiente de situação de violência em que a vítima está 

submetida. Assim, em razão de toda a perseverança de mais uma vítima da 

violência contra a mulher, que cansada dos atos de violência cometidos pelo marido, 

rompeu as fronteiras da sua própria casa e buscou ajuda (MACHADO, 2006). 

Uma das grandes inovações correspondentes à evidência conferida ao 

aspecto social da referida política estatal, o Ministro Joaquim Gomes do STF, 

discorreu ao declarar que pode ser tratada segundo princípios do direito, na medida 

em que é preceito constitucional, regulamentado legalmente, e também sob a ótica 

da ação afirmativa, visto que age visando à efetivação de igualdade, favorecendo 

um grupo no sentido da inclusão:  

 

As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) 
voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e 
à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de 
origem nacional e de compleição física. Na sua compreensão, a igualdade 
deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos, 
e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela 
sociedade (GOMES, 2003, p. 03). 

 

A presente assertiva corresponde à necessidade em que o Estado promova 

ações afirmativas, em que busque tutelar os direitos conferidos a todos os 

indivíduos. Destaca-se um dos objetivos da lei, que corresponde assegurar o 

exercício das próprias disposições constitucionais, afinal o disposto no artigo 226, § 

8º da CF/88 determina ao Estado que promova a assistência à família, em que 

ressalta a importância da igualdade e proteção de todos os que compõem o seio 

familiar. Os diversos compromissos firmados pelo Brasil com os órgãos 

internacionais conferiram a imprescindibilidade de medidas punitivas, mas também 

que efetivamente busquem a proteção da mulher. 

Diante disso, vislumbra-se a impossibilidade em abordar mecanismos 

eficazes no combate a violência contra a mulher sem podermos invocar a 

necessidade do tratamento pelo Estado como política pública aliado ao tratamento 

assecuratório que o Serviço Social poderá agregar ao referido cenário. Nesse 

aspecto há que se considerar que tal realidade enseja um cenário de debates a ser 
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compartilhado com a sociedade civil e acadêmica, porque esta inerente, a um 

gênero. 

Santoro (2005) afirma que quando a sociedade se deparar com os números 

alarmantes de casos de violência contra mulher, deverá recorrer ao Estado para que 

proporcione alternativas voltadas ao objetivo da diminuição dos respectivos dados, 

proporcionando assim o fortalecimento de mecanismos eficazes ao combate da 

violência contra a mulher.  

Em um cenário de garantias advindas com o texto constitucional de 1988 em 

que foram consolidados o direito a vida, a liberdade de expressão e locomoção, 

entre outros, não se torna condizente que tenhamos em nosso ordenamento jurídico, 

infindáveis dados estatísticos do alarmante crescimento de atos de violência contra a 

mulher ocasionados pela ausência de medidas concebidas pelo próprio poder 

público (BRASIL, 1988). Uma das grandes inovações da Lei Maria da Penha 

corresponde à evidência conferida ao aspecto social da referida política estatal, o 

Ministro Joaquim Gomes do STF, discorre que: 

 

[...] as ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) 
voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e 
à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de 
origem nacional e de compleição física (GOMES, 2003, p. 145). 

 

A presente assertiva corresponde à necessidade em que o Estado promova 

ações afirmativas, em que busque tutelar os direitos conferidos a todos os 

indivíduos. Destaca-se um dos objetivos da lei, que corresponde assegurar o 

exercício das próprias disposições constitucionais, afinal o disposto no artigo 226, § 

8º da CF/88 determina ao Estado que promova a assistência a da família, em que 

ressalta a importância da igualdade e proteção de todos os que compõem o seio 

familiar. 

Afinal, os direitos devem ser garantidos a todos, mesmo que para tal garantia 

seja necessário que o próprio Estado tenha que legitimar mecanismos que, 

considerando a concepção de igualdade a todos, represente um mecanismo de 

disparidade, como, por exemplo, os dispositivos contidos no referido dispositivo 

legal. E a Lei Maria da Penha representa um dos maiores avanços, pois confere que 

a questão de violência não é assunto privativo as partes envolvidas, mas sim 

questão de ordem pública. 
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O próprio dispositivo dispõe quanto às diretrizes dessa medida integradora 

entre os entes envolvidos, não confere apenas a participação de instituições 

governamentais, mas também diversas áreas, como a de atuação social. 
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2 VIOLÊNCIA INFANTO JUVENIL 

 

2.1 A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

 

Serafim (et al 2012), autores que estudam a respeito da violência contra a 

criança e o adolescente e suas consequências, discorrem que a violência sexual 

vem sendo cometida desde a antiguidade em todos os lugares do mundo, em todas 

as classes socioeconômicas, sendo fenômeno complexo, praticada ainda em todas 

as ramificações das sociedades, com multiplicidade tanto de causas quanto de 

consequências para a vítima.  

A relação, entendida como a busca de poder e também dos excessos, daquilo 

que é diferente e até mesmo do que é anormal, soma-se a pouca relevância 

destinada às crianças e aos adolescentes e, logo, às consequências dos maus-

tratos dos adultos sobre os mesmos (PFEIFFER; SALVAGNI, 2011). Nesse viés, 

quanto mais voltar na história, maiores serão as oportunidades de deparar-se com a 

falta de proteção na esfera jurídica à criança, aumentando assim, as possibilidades 

de que tivessem sido abandonadas, assassinadas, espancadas, aterrorizadas e 

abusadas física e sexualmente.  

No contexto de Day (2011, p.78): 

 

Na descoberta das terras brasileiras, as crianças viviam sobre o poderio do 
reinado, em condições de desproteção, pois seu destino era marcado pela 
incumbência de se casarem com os súditos do rei, mas as violações contra 
as mesmas já aconteciam no decorrer do trajeto, uma vez que eram 
abusadas sexualmente pelos tripulantes das embarcações.  

 

Sequencialmente, os pressupostos de Nunes (2011) relatam que no Brasil 

somente por volta dos anos que os casos de violência contra a criança e o 

adolescente tornaram-se tão explícitos que precisaram, com urgência, ser 

reconhecidos como um problema de saúde pública. No contexto dessa situação 

foram criadas legislações específicas que garantissem os direitos que visam 

propiciar e também atender as necessidades básicas de crescimento e 

desenvolvimento infanto-juvenil em todo o território nacional. Porém, “apesar das 

determinações legais, a subnotificação da violência é uma realidade no Brasil e a 

identificação da violência sexual é ainda carregada de muitas incertezas”. (NUNES, 

2011)  
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2.2 ASPECTOS LEGAIS 

 

Inicialmente, vale destacar que no Brasil, a temática do abuso sexual de 

crianças e adolescentes adquiriu maior significatividade política em meados na 

década de 1990, com a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – 

Lei nº 8.069/90, retratando maior maturidade, participação e engajamento por parte 

da sociedade brasileira. O Estatuto da Criança e do Adolescente passa a ser o novo 

paradigma para o sistema de Justiça, para a sociedade como um todo, visando a 

“[...] garantia de atendimento integral e especializado” a essa faixa etária da 

sociedade. É uma das legislações mais avançadas do mundo, que pouco a pouco 

começa a ser implementada. (PAIXÃO, 2010) 

A partir da presente revisão de literatura evidencia-se que, para garantir os 

direitos da criança e do adolescente, faz-se necessário que haja compromisso e 

participação do poder público e da sociedade, priorizando assim um atendimento 

que abranja as verdadeiras necessidades a que essa clientela está exposta, através 

de elaboração e execução em quaisquer aspectos, conforme descrito na 

Constituição Federal, capítulo VII - Da família, da criança, do adolescente e do idoso, 

Art.º227 e dando ênfase à criança e o adolescente é elencado no Título I: 

 

Das Disposições Preliminares do ECA através do: 
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
vivência familiar e comunitária Parágrafo único. A garantia de prioridade 
compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. No Título II do ECA 
são elencados os Direitos Fundamentais (artigos 7º ao 69º). 
Art. 7º - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência. Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de 
Saúde, o atendimento pré e perinatal. [...] (BRASIL, 2010). 

 

Nos artigos 17º e 18º do ECA assegura-se sobre respeito e dignidade: 

 

Art. 17º - O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. Art.18º É dever de todos velar 
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pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

 

No entanto, sendo indivíduos em desenvolvimento, o que por sua vez, os 

submetem a tutela de um responsável, a criança e o adolescente são sujeitos 

passíveis de proteção. No Art. 2º, do ECA: “Considera-se criança, para efeito dessa 

lei, as pessoas até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre 

doze e dezoito anos de idade” (BRASIL, 2010).  

Ainda, de acordo com o ECA, no seu Art.13º: “os casos de suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais” (BRASIL, 2010).  

O que torna-se fato é que o Estatuto da Criança e do Adolescente prioriza a 

identificação e notificação dos casos, criando o Conselho Tutelar que seria o 

responsável por iniciar a avaliação da situação denunciada, desencadeando as 

medidas a serem tomadas pelas redes específicas de atenção (proteção da criança, 

afastamento da vítima do agressor, punição do agressor, tratamentos). (SCHERER, 

2010) 

Não existindo esse órgão, a notificação deverá ser feita à autoridade judicial, 

dado que a comunicação constitui justa causa para o rompimento do sigilo 

profissional. Os casos notificados apresentam grande 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 

prevenção21. Frente ao Art. 245º do ECA, verifica-se que há pena aplicada ao ato 

infracional administrativo, responsabilizando e punindo os profissionais quanto à 

omissão da notificação: 

 

Art. 245º - Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento 
de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, 
envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-
se o dobro em caso de reincidência. 

 

Os artigos acima citados fundamentam a proteção dos direitos à criança e o 

adolescente, que implementado por todos os Estados, torna-se marco histórico no 

reconhecimento dos direitos humanos. 
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2.3 A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE AO RECONHECIMENTO DA 

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

 

 É fundamental para toda a equipe de enfermagem ter conhecimentos a 

respeito da problemática que envolve a criança vítima de abuso sexual. Desse 

modo, partindo do pressuposto que a temática da violência sexual no público 

infanto-juvenil é carregada de uma série de complexidades, daí a grande 

importância dos profissionais de enfermagem serem capacitados p0ara lidarem com 

as situações referentes a esse tipo de violência e, ainda estarem aptos a reconhecer 

quando a mesma está ocorrendo. 

 A Constituição de 1988, no seu artigo 205, define: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa...”. a 

menção a este artigo contempla a noção de que o ensino e a produção de 

conhecimento se fazem a partir da aproximação à diversidade de situações sociais, 

como acontece entre o profissional de enfermagem e a criança ou adolescente em 

casos de violência sexual. (VIODRES, 2013) 

  Os pressupostos de Maia e Morais (2010) levam ao entendimento que 

compete às universidades, enquanto locais de promoção e formação, defender a 

questão e levar para os profissionais de que forma se desenvolve o conhecimento 

da problemática da violência, formando-os capazes a atuar frente a sua ocorrência. 

A respeito do papel dos locais de formação dos profissionais de enfermagem: 

 

Entende-se, que as universidades deveriam possibilitar o preparo dos 
profissionais que forma, habilitando-os a lidar com as situações diversas, e, 
sobretudo as mais recorrentes, como é o caso, por exemplo, da questão da 
violência intrafamiliar em nosso cotidiano. (MAIA; MORAIS, 2010, p.76) 

 

 Por outro, a formação educacional de ação deve incidir em permitir formação 

de consciências tanto individuais quantos grupais, aptos a agirem sempre que for 

necessário. “Educar consiste, então, mais do que nunca, em oportunizar o preparo 

do profissional, habilitando-o a agir quando necessário, trazendo para fora aquilo 

que internalizou durante o período de aprendizado”. (MARTINS, 2010) 

 Para maior entendimento, Algeri e Souza (2010) reafirmam que no processo 

de formação do profissional de enfermagem faz-se necessário promover a formação 



 26 

de pessoal especializado e capacitado para atender e oferecer suporte às suas 

principais demandas. “A capacitação deve incluir, além de conhecimentos técnicos, 

reflexões sobre o problema da violência sexual, crenças pessoais e o contato direto 

com as vítimas de agressão”. (ALGERI; SOUZA, 2010, p.78)  

 Nesse sentido, reafirma-se a carência que os mesmos têm em sua formação 

acadêmica em contemplar o problema da violência nas disciplinas que abrangem a 

criança e o adolescente. Um dos grandes motivos para a falta de abordagem na 

academia deve-se ao fato de que a violência doméstica/intrafamiliar um 

problema/condição de saúde que não compreende conceitos fisiopatológico não 

constando explicitamente no Código Internacional de Doenças - CID-10 inserção 

curricular do assunto prepararia o enfermeiro para o diagnóstico de grave problema 

de saúde coletiva, apresentando-se, assim, como fator relevante intervenção 

precoce dos cuidados e prevenção desse fenômeno. (BRITO, 2012) 

 Além do exposto, haveria a possibilidade de capacitar os enfermeiros a 

enfrentarem o fenômeno da violência com ‘outros olhos’, adotando uma abordagem 

holística, não focando seu cuidado exclusivamente nas consequências físicas, 

sendo assim, o aprimoramento e a educação permanente são elementos essenciais 

para capacitação, que refletem positivamente na atuação profissional.  

 A intervenção situações de violência sexual exige a atuação de profissionais 

sensibilizados e preparados tecnicamente para prestar uma assistência adequada, 

essa assistência poderá ser contemplada nas instituições formadoras que incluam 

em seus projetos pedagógicos o tema violência naqueles componentes que tratam 

da assistência materno-infantil, da saúde coletiva e do exercício da enfermagem, de 

modo preparar o enfermeiro para o diagnóstico da violência intra e extrafamiliar, as 

capacitando-os para cuidar da criança, do adolescente e de seus familiares. 

(COCCO, 2010) 
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3 O PAPEL DO ENFERMEIRO: SAÚDE INFANTO-JUVENIL EM DESTAQUE 

 

3.1 O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE À CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

VITIMADOS SEXUALMENTE 

 

 Cuidar de uma criança ou adolescente doente requer do profissional, além do 

cuidado técnico, imprescindível, o cuidado subjetivo, que envolve a singularidade, 

individualidade e a forma como estes expressam seus sentimentos e emoções. 

Desse modo: 

 

O enfermeiro no atendimento à criança e adolescente vítimas de violência 
sexual vem auxiliar no combate a este crime, somada as competências e 
habilidades específicas que lhe são atribuídas, a capacidade de inserido em 
uma equipe multiprofissional e de intervir estrategicamente, no que diz 
respeito à promoção, prevenção e reabilitação da saúde dos indivíduos, 
consequentemente, o faz assumir um dever social, ético e humanístico. 
(WOISKI; ROCHA, 2010, p.112) 

 

 Sabe-se que, apesar de beneficiar muitas crianças, adolescentes e familiares 

em situação de abuso sexual, o atendimento especializado ainda demanda, tanto na 

área social como na da saúde, maiores investimentos e reestruturações para o 

preenchimento das lacunas ainda existentes. Sendo assim, reforça-se a 

necessidade no que diz respeito às capacitações dos profissionais da saúde, para 

uma padronização de atendimento das vítimas de abuso sexual. No âmbito da 

Saúde, poucos são os serviços estruturados com equipes habilitadas para fornecer 

este tipo de atendimento. (WOISKI; ROCHA, 2010) 

 A necessidade da abordagem multiprofissional no atendimento às vítimas que 

sofrem abuso sexual está diretamente relacionada à complexidade da situação e à 

multiplicidade de consequências impostas às vítimas. Muitos serviços de saúde têm 

aumentado o atendimento a crianças vítimas de violência, contudo o despreparo dos 

profissionais para lidar com tais circunstâncias é imenso, pois estes mantêm uma 

posição de desinformação, indiferença, negação, preconceito e temor no que diz 

respeito a este problema. Além disso, os profissionais temem a represália dos 

agressores, razão pela qual, muitas vezes, deixam de identificar os casos aqui-

agora, do encontro. (SERAFIM et al 2012) 

 Todavia, como o diagnóstico está limitado mais ou menos ao com a mãe e a 

criança, poucos profissionais investigam dados familiares da história pregressa ou 
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informações de outros profissionais, que poderiam facilitar o diagnóstico de maus-

tratos. Sendo assim, Serafim (et al 2012, p.90) afirma que: 

 

Cabe ao enfermeiro, independente da sua área de atuação, tentar 
reconhecer uma vítima de maus-tratos nos atendimentos e conscientizar os 
demais membros da equipe de assistência à criança ou adolescente, 
utilizando-se do princípio de que a omissão pode representar uma opção 
pela violência.  

 

 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. De acordo com o exposto, Nunes (2011) ressalta três aspectos de 

relevância que devem ser executados pelo Enfermeiro: o acolhimento da vítima e 

sua família, identificação e a notificação. 

 

3.1.1 O acolhimento 

 

 Na concepção de Nunes (2011), o acolhimento de um modo geral é o amparo 

em vários aspectos a alguém que procura ajuda/auxilio/solução de algum problema, 

e no contexto da violência sexual contra a criança e o adolescente o enfermeiro tem 

que dar uma resposta a esta procura/demanda, tendo atitudes capazes de satisfazer 

o atendimento como um todo, estabelecendo uma relação de confiança com a vítima 

e/ou sua família, de forma a proporcionar transparência acerca das informações 

obtidas para organizar o atendimento conforme ele se apresente.  

 Após este primeiro momento, o profissional deverá ser convicto/preciso em 

sua decisão de como vai proceder, encaminhar a vítima e/ou a família a serviços de 

apoio social ou outras instituições, como Conselho Tutelar, Delegacia, Promotoria ou 

Juizado da Infância e da Juventude, ressaltando a importância dos profissionais 

destas instituições, de maneira a buscar soluções para o problema. 

 Por isso, é moralmente correto afirmar que os profissionais que se ocupam de 

abusos sexuais contra menores devem proteger o menor e, na medida do possível, 

seu entorno familiar, visto que se trata de um ser em construção, aparentemente 

frágil e vulnerável, sujeito de um processo de socialização que, aos poucos, o 

tornará (caso não haja traumas sérios) um indivíduo autônomo. (NUNES, 2011) 
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3.1.2 A identificação 

 

 Posteriormente, Nunes (2011) define a identificação como o segundo 

momento desse processo de reconhecimento, haja vista que é importante que se dê 

destaque aos dados obtidos durante a entrevista de enfermagem, exame físico e 

ginecológico. Sendo o primeiro atendimento de um caso evidente de abuso sexual é 

importante não fazer a higienização, nem remover roupas e secreções (a não ser 

que estes coloquem em risco a vida da vítima), pois estes podem ser indícios que 

venham a ajudar no exame pericial.  

 A existência de roupas íntimas rasgadas ou com manchas de sangue, são 

sugestivos a violência sexual, assim deve-se registrar tudo no prontuário do paciente 

que, posteriormente pode ser solicitado judicialmente. Uma característica singular do 

abuso sexual refere-se ao fato de que é realizado, frequentemente, sem o uso de 

força física, pelo poder, coação e/ou sedução, e por isso não deixa marcas físicas 

nas vítimas, dificultando a sua identificação. 

 A confirmação implicará ao profissional, notificar às autoridades competentes 

os casos de abuso, como forma de preservar o direito do menor ao seu 

desenvolvimento, até ele poder decidir, livremente, qual tipo de sexualidade assumir. 

(NUNES, 2011) 

 

3.1.3 A notificação 

 

 Por fim, Nunes (2011) define que a notificação é o ato de denunciar, levar ao 

conhecimento da autoridade competente sobre tal situação. Importante aqui é fazer 

a interpretação do significado “denúncia” como revelar, conhecer e, não acusar, 

delatar. Percebe-se que não se trata de uma denuncia policial. Logo, a notificação é 

uma informação de uma pessoa, setor de saúde ou outro órgão ao Conselho Tutelar, 

sobre maus-tratos de criança e/ou adolescente, onde este conselho promoverá 

atenção, voltadas a proteção desses indivíduos. Assim, quem 

notifica/informa/denuncia está dizendo ao Conselho Tutelar que esta criança ou 

adolescente precisa de ajuda. 
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3.2 A POSTURA ASSISTENCIAL 

 

 Diante dos três aspectos abordados pode ser percebido que estes estão 

diretamente interligados, ao mesmo tempo em que o enfermeiro precisa ser o porto 

seguro dessas vítimas para diminuir o impacto diante do trauma, ele também precisa 

unir as peças de um quebra cabeça, onde este pode apresentar fatos evidentes 

como também não explícitos. (NUNES, 2011) 

 Nessa perspectiva, a vítima pode ser apresentada ao profissional com relatos 

de outras queixas e não relativas ao abuso que foi acometida, assim o profissional 

em sua visão holística ao perceber e tentar questionar sobre o fato poderá passar de 

acolhedor a ser visto como uma ameaça ao que diz respeito a quebra de sigilo 

familiar, desta forma este precisa  estar  seguro  em  relação  à situação 

apresentada e encaminhar para os órgãos competentes para que este fato seja 

investigado e assim tomada as atitudes cabíveis. (ZAVASCHI, 2014) 

 Nesse contexto, é plausível concordar com as concepções de Seabra e 

Nascimento (2013, p.23) quando estes explicitam que:  

 

As vítimas da violência sexual esperam mais que a simples aplicação de 
protocolos. Esperam receber um atendimento digno, respeitoso e acolhedor, 
que as protejam da revitimização. Cabe aos profissionais de saúde o 
reconhecimento de seu importante papel, com um exercício ético e 
responsável de medidas protetoras de sua saúde e de seus direitos 
humanos.  

 

 Por outro, este mesmo profissional deve engajar-se firmemente na melhoria 

da qualidade dos serviços de saúde, a fim de contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa, democrática e solidária, pois se entende que assim ampliará e 

resgatará a função social do enfermeiro.  

 Tendo como função social e primordial neste tema discutido, em qualquer 

situação o enfermeiro deverá divulgar a ideologia de proteção aos direitos da 

criança/adolescente, desempenhar sua função de facilitador junto à comunidade 

podendo assim com êxito desenvolver os grupos de autoajuda, oficinas, sistemas de 

apoio à sociedade, palestras educativas para pais (sobretudo os dependentes 

químicos), a fim de incentivar e fortalecer vínculos saudáveis entre pais e filhos, pois 

só desta forma haverá uma tentativa mais ampla com relação à prevenção do 

fenômeno da violência. (AZEVEDO; GUERRA, 2011) 
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 Contudo, é preciso lembrar que os provedores de serviços de saúde também 

podem ter sido vítimas de violência ou ainda podem ter sido agressores. Portanto, 

nem todos os membros da equipe terão condições de prestar este tipo de 

atendimento e só aqueles adequadamente treinados devem ser alocados para 

cumprir estas funções, ou seja, o que deve ser posto em destaque é o modo como 

este profissional de enfermagem exerce o papel assistencial que a sua profissão lhe 

compete. 

 Ações educativas junto às famílias são mencionadas, caracterizando as 

formas de prevenção primária, secundária e terciária. Tais ações são descritas na 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências do 

Ministério da Saúde. (BRASIL, 2010). Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria – 

SBP (2010): 

 

As ações para abordagem da família apresentam-se na forma de orientação 
aos pais sobre o direito de a criança crescer sem violência e os efeitos da 
mesma para a saúde da vítima, buscando adesão ao tratamento dos 
agravos resultantes da violência e esclarecendo sobre os deveres dos 
adultos responsáveis em relação à segurança e ao bem-estar das crianças.  

 

 Portanto, são recomendadas ações a serem realizadas nos serviços de 

atenção primária, secundária e terciária, tendo a consulta de enfermagem como 

importante instrumento no atendimento. A proteção à vítima é efetivada com ações 

realizadas especialmente junto às mães, já que, segundo os autores, em muitos 

casos, a violência ocorre por longo tempo sem o conhecimento da mesma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A violência contra a criança e o adolescente se apresenta de forma 

expressiva em nossa sociedade, embora a criança e o adolescente tenham leis que 

os protejam e estabeleçam absoluta prioridade aos seus direitos. Dentre essas 

garantias, está o direito de proteção à vida e à saúde, sendo assim, o profissional da 

saúde, no exercício da sua profissão, tem o dever ético e legal de denunciar a 

violência contra a criança e o adolescente, pois esta pode gerar marcas físicas e 

psicológicas irreversíveis, podendo produzir sequelas de difícil reversão até a morte. 

 Diante da pesquisa realizada, evidenciou-se que cabe ao profissional 

enfermeiro acreditar em si mesmo, partindo do pressuposto que ele é um dos 

agentes transformadores na questão da violência sexual contra a 

criança/adolescente, haja vista que esta problemática é mais um dos desafios a 

serem sobrepostos pelos profissionais de Enfermagem.  

 No entanto, sabe-se que a área da saúde historicamente depara-se com 

inúmeras dificuldades para avaliar e constatar esta questão, também nota-se a 

carência de capacitações oferecidas pelas instituições de saúde, a falta de 

conhecimento por parte de alguns profissionais às legislações que regem o tema 

abordado. 

 Portanto, é fundamental que os profissionais de enfermagem sejam 

preparados, tanto no que se refere a prevenção e diagnóstico das crianças vítimas 

destes tipos de maus tratos, assim como no planejamento de uma sistematização de 

assistência de enfermagem. 

 O enfermeiro, sabendo que é porta de entrada no hospital para a criança e 

adolescente, ajudando desde o exame físico, histórico até o suporte aos envolvidos 

com a problemática. Identificando à causa, à prevenção e o tratamento a criança 

vitimizada. 

 A partir de então, conclui-se que mesmo com os dados alarmantes da 

crescente violência em meio à sociedade, esta não tem se direcionado para que 

estes dados tornem-se prevenção, tratamento, reabilitação e na decrescente, 

visando à eficácia prevenção da revitimização, possibilitando à criança e ao 

adolescente um atendimento que proporcione as necessidades básicas para o bom 

crescimento e desenvolvimento infanto-juvenil.   

 



 33 

REFERÊNCIAS 
 
ALGERI, S; SOUZA, L.M. Violência contra crianças e adolescentes: um desafio 
no cotidiano da equipe de enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem 2010; 14(4): 
625-631.  
 
AZEVEDO, M. A; GUERRA, M.A. A violência Doméstica na infância e na 
adolescência. São Paulo: Robe Editorial, 2011. 
 
BARSTED, E.E. O papel do enfermeiro no atendimento à criança e adolescente 
vítima da violência sexual [Monografia]. Uruguaiana: Universidade Federal do 
Pampa; 2015. 
 
BRASIL, Estatuto da criança e do adolescente. Brasília, 2010. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente / 
Ministério da Saúde. – 3.ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
 
BRITO, A.M.M. Violência doméstica contra crianças e adolescentes: estudo de 
um programa de intervenção. Ciênc. saúde coletiva [periódico na Internet]. 2012 
Mar; 10(1): 143-149.  
 
COCCO, M. Abordagem dos profissionais de saúde em instituições 
hospitalares a crianças e adolescentes vítimas de violência. Rev. Eletr. Enf. 
[periódico na Internet]. 2010; 12(3): 491-7.  
 
DAY, V.P. Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Rev. psiquiatr. 
Rio Gd. Sul [periódico na Internet]. 2011.   
 
GRAÇA, A.E; REIS, E.R. A moralidade do abuso sexual intrafamiliar em 
menores. Ciênc. saúde coletiva. 2010. 
 
GUERRA, M.A. Infância e violência doméstica: o castigo dos casos quebrado. 
Lacri Laboratório de estudos da criança. Telecurso de especialização USP, 2011. 
 
HOUAISS, C.F.S. Conhecimento dos enfermeiros sobre o Serviço de Atenção 
às Mulheres Vítimas de Violência Sexual. Rev. bras. enferm. [periódico na 
Internet]. 2010. 
 
JESUS, A.R. Violência sexual: procedimentos indicados e seus resultados no 
atendimento de urgência de mulheres vítimas de estupro. Rev. Bras. Ginecol. 
Obstet. 2011. 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 6 
ed., São Paulo: Atlas, 2010. 
 
LIMA, C.A. Violência faz mal à saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 
 



 34 

LOPES, C.L.S; CARVALHO, E.C.A. Violência contra a criança e o adolescente: 
subsídios técnicos para interpretação dos conceitos. Curitiba: Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná (CEDCA/PR); 2012. 
 
MAIA, J.K.F; MORAIS, G.S.N. Considerações ético-legais envolvendo o 
profissional de enfermagem diante de uma criança vítima de violência. Rev. 
Eletr. Enf. 2010: 325-336. 
 
MARTINS, C.B.G.l. A violência contra crianças e adolescentes: características 
epidemiológicas dos casos notificados aos Conselhos Tutelares e programas de 
atendimento em município do Sul do Brasil, 2002 e 2006. Epidemiol. Serv. Saúde 
[periódico na Internet]. 2010 Dez; 18(4): 315-334. 
 
MOURA, A.T. Estamos realmente detectando violência familiar contra a criança 
em serviços de saúde? A experiência de um serviço público do Rio de Janeiro, 
Brasil. Cad. Saúde Pública. 2012; 21(4):1124-33. 
 
NUCCI, L.F. A extensão universitária na prevenção da violência sexual. Rev. 
Para a Saúde. [periódico na Internet]. 2010. 
 
NUNES, E.S. Violência contra a criança e o adolescente: tipos mais frequentes e 
papel do enfermeiro. 2011.  Disponível em: 
http://www.webartigos.com/artigos/violencia-contra-a-crianca-e-o-adolescente-tipos-
mais-frequentes-e-papel-do-enfermeiro. Acesso: 26 de set 2015. 
 
PAIXÃO, A.C.W. Análise das políticas públicas de enfrentamento da violência 
sexual infanto-juvenil. Saúde soc., [periódico na Internet]. 2010. 
 
PFEIFFER, L, SALVAGNI, E.P. Visão atual do abuso sexual na infância e 
adolescência. J. Pediatr. (Rio J.) [periódico na Internet]. 2011. 
 
ROQUE, E.M.S.T. Desvendando a violência doméstica contra a criança e 
adolescente sob a ótica dos operadores do direito na comarca de Jardinópolis-
SP. Rev Latino-am Enfermagem. 2010. 
 
SCHERER, E.A. A criança maltratada: uma revisão da literatura. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem [periódico na Internet]. 2010. 
 
SEABRA, A S; NASCIMENTO, H.M. Abuso sexual na infância. Arq. Bras. Pediatr, 
v. 4, n. 3, p. 72-82, 2013. 
 
SERAFIM, A.P; SAFFI, F; RIGONATTI, S.P; CASOY, I; BARROS, D.M. Perfil 
psicológico e comportamental de agressores sexuais de crianças. Rev. 
psiquiatr. clín.  [periódico na Internet]. 2012; 36(3): 101-111. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Guia de atuação frente aos maus tratos 
na infância e na adolescência. Rio de Janeiro: Assessoria de Comunicação da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, 2010. 
 



 35 

VIODRES, I.S.R. Violência sexual: caracterização e análise de casos revelados 
na escola. Estud. psicol. [periódico na Internet]. 2013 Mar; 25(1): 11-21. 
 
WOISKI, R.O.S; ROCHA, D.L.B. Cuidado de enfermagem à criança vítima de 
violência sexual atendida em unidade de emergência hospitalar. Esc. Anna Nery 
[periódico na Internet]. 2010 Mar; 14(1): 143-150. 
 
ZAVASCHI, M.L.S. Abuso sexual intrafamiliar: um alerta. J.Bras.Psiquiatr, v. 40, n. 
3, p. 145-148, abr, 2014. 
 


