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ATUAÇÃO DOS ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

ACERCA DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES. 

Antonia Daila Martins de Souza1, Bruna Letícia Olímpio dos Santos2, 

Francisco Erasmo Alves dos Santos3, Joãoney Soares Chaves de Lavor4, 

Karla Joyce Vieira da Silva5, John Carlos de Souza Leite6 

A violência perpetrada contra crianças e adolescentes configura-se como um 
problema de saúde pública e que afeta todos os níveis socioeconômicos e 
também culturais de uma sociedade. Diante disso, entende-se que por se tratar 
de um público que está em processo contínuo de crescimento e 
desenvolvimento, expressam maior vulnerabilidade a situações de violência. 
Deste modo, acredita-se que a Estratégia Saúde da Família (ESF), seja o 
ambiente mais viável para o desenvolvimento de ações de enfrentamento, 
principalmente pelo fato da violência ser um problema sensível a Atenção 
Primária à Saúde (APS). Realizar um levantamento da literatura acerca da 
atuação do enfermeiro da ESF frente a violência sexual contra crianças. Trata-
se de uma revisão narrativa da literatura, realizado de maio a junho de 2019, 
mediante busca de dados portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através 
das bases de dados BDENF, MEDLINE E LILACS, PUBMED, dispondo dos 
descritores “Atenção Primária à Saúde” e “Estratégia Saúde da Família”, “Abuso 
Sexual”, tendo como resultado 39 estudos.  Os critérios de inclusão foram: 
artigos disponíveis de forma gratuita e completos, publicados nos últimos cinco 
anos (2014 a 2018) isso porque são as literaturas mais atuais e no idioma 
português, ao passo que foram excluídos artigos repetidos e que não 
respondessem à temática, restando assim seis artigos para a construção do 
estudo. Estudos de caráter qualitativo realizados na região Sul e Centro-Oeste 
do país com todos os profissionais que compõem a ESF, identificaram que 
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dentre as práticas utilizadas pelo enfermeiro no momento da consulta a criança 
e adolescente vítimas de violência sexual, faz-se necessário à avaliação do 
estado emocional, realizar a escuta qualificada por meio de perguntas abertas, 
oportunizando a discurso da criança/adolescente e informar as etapas da 
assistência. À medida que a enfermagem se consolida como prática social, deve 
ser detentora de um maior conhecimento acerca da temática e instituir no 
exercício de sua profissão a dimensão do cuidado na compreensão individual e 
coletiva, respectivamente, isso dentro de suas atribuições por meio da prática 
clínica, educacional e gerencial no serviço de saúde, correspondendo as 
demandas existentes. Assim, os enfermeiros devem buscar responder as 
perguntas que ainda cercam o termo violência contra criança e adolescentes; 
compreender o ciclo e reprodução desse fenômeno; e formarem profissionais 
comprometidos e sensíveis no seu enfrentamento.  

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. 

Abuso Sexual. 
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