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RESUMO

A violência sexual contra a criança e adolescente é descrita como
qualquer ação em que ocorra o constrangimento desta por meio de
prática ou exibição de atos sexuais, podendo ser praticada
presencialmente ou por meio eletrônico. Dados do disque 100 indicam
aproximadamente 7.277 denúncias de abuso sexual no primeiro semestre
de 2019. Os profissionais de saúde têm papel fundamental na
identificação e notificação dos casos por estarem próximos as vítimas e
em relação aos de enfermagem, seu código de ética prevê ações legais
para a proteção do indivíduo em casos de violência. Neste sentido, o
presente estudo teve como objetivo identificar o papel da enfermagem na
atenção à criança e adolescente vítima de violência sexual. Foi realizada
revisão integrativa da literatura de artigos publicados no período de 2011
a 2021, disponíveis na íntegra na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com a
combinação dos descritores: abuso sexual na infância, saúde da criança e
enfermagem. Por meio da leitura dos estudos selecionados foi possível
identificar a predominância do sexo feminino frente aos casos de
violência, ocorrendo em grande parte no próprio domicílio, a dificuldade
dos profissionais em relação à notificação dos casos suspeitos devido ao
despreparo, e a atuação da integração multidisciplinar de diferentes
atores no enfrentamento a violência. Conclui-se que a prevenção e
atenção aos sinais de violência, mesmo em casos suspeitos, é dever do
enfermeiro realizar a notificação, trabalhando em conjunto com órgãos
competentes para a condução do caso, contribuindo para a proteção da
criança e adolescente.
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