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RESUMO 

 

O fenômeno da violência aparenta cada vez mais destruir a convivência humana, 

devido ao desrespeito, as crises de raiva, frustrações, dentre outros. A importância 

desta temática se faz enfatizada nos dias atuais, visto que, existem estudos que 

foram realizados no intuito de se quantificar os mais diversos casos de violências 

conhecidas atualmente. O trabalho aborda o tema violência doméstica e a atuação 

da equipe de enfermagem frente a essa problemática. Mediante as circunstâncias 

foram identificadas por meio de revisão da literatura nacional, publicações científicas 

sobre violência doméstica, em especial que envolva a atuação da enfermagem, no 

período de 2013 a 2018, determinando o número de publicações indexadas na 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SCIELO e 

BIREME, que abordam a temática. Tem por objetivo especificar os tipos de violência, 

as principais pessoas que sofrem esse tipo de agressão, os principais agressores, 

área de publicação e os assuntos mais estudados. Os resultados do estudo 

realizado por meio de levantamento bibliográfico constataram ainda escassez em 

relação às publicações sobre o tema, 24 nos últimos cinco anos, sendo no ano de 

2015, 5 publicações (20,83%); em 2013 e 2017 houve 4 publicações em cada ano 

(16,67%); em 2014 e 2018 apenas 1 publicação em cada ano (4,16%) e em 2016 

nenhuma. Foram analisados também as principais vítimas e o principal tipo de 

violência, e destacam-se as mulheres (45,83%) como principais vítimas, seguido das 

crianças e adolescentes (41,67%), e em terceiro os idosos (12,50%), e como 

principal tipo, a violência física (50,00%), seguida da negligência/abandono, 

(30,55%). Faz-se necessária a enfermagem ser orientada e preparada para lidar 

com esse tipo de situação e promover um olhar atento e humanizado com as 

pessoas vítimas de violência doméstica.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Violência doméstica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The phenomenon of violence looks increasingly destroy human coexistence, due to 

the disrespect, the fits of rage, frustration, among others. The importance of this 

theme you do emphasized nowadays, there are studies that were conducted in order 

to quantify the various cases of violence currently known. The work addresses the 

theme of domestic violence and the role of nursing staff in the face of this problem. 

Upon the circumstances were identified through the literature review, national 

scientific publications on domestic violence, in particular involving the performance of 

nursing, during the period from 2013 to 2018, determining the number of publications 

indexed on Latin American literature and Caribbean Health Sciences (LILACS), 

SCIELO and BIREME, which address the topic. Aims to specify the types of violence, 

the main people who suffer this type of aggression, the main aggressors, publication 

and the most studied subjects. The results of the study conducted through 

bibliographical survey found even scarcity in relation to publications on the subject, 

24 in the past five years, being in the year 2015, 5 publications (20.83%); in 2013 

and 2017 there were 4 publications in each year (16.67%); in 2014 and 2018 only 1 

publication in each year (4.16%) and none in 2016. Also the main victims were 

analyzed and the main type of violence, and include women (45.83%) as the main 

victims, followed by children and adolescents (41.67%), and third the elderly 

(12.50%), and as major type, physical violence (50.00%), followed by 

neglect/abandonment, (30.55%). It is necessary to be nursing oriented and prepared 

to deal with this kind of situation and promote a watchful eye and humanized with 

people victims of domestic violence. 

Key words: Nursing. Domestic violence.  
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1 INTRODUÇÃO           

No decorrer dos séculos o fenômeno da violência aparenta cada vez mais 

destruir a convivência humana, devido ao desrespeito, a prepotência, as crises de 

raiva, frustrações, entre outros. Esse fenômeno não é apenas destrutivo, apresenta 

também uma motivação como forma de corrigir o que não foi solucionado 

verbalmente (COSTA et al, 2015).  

Em 1980-1990 com a Implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

por meio de um olhar mais humanizado fez com que a Equipe de Saúde 

Multidisciplinar notasse altos índices de violência, sendo então criadas políticas 

públicas, como VIVA/SINAN para se obter dados, índices e taxas sobre violência 

doméstica, visando intervenções eficientes (BRASIL, 2013).   

O Ministério da Saúde em 2006, por meio de sua Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS), implementou o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes 

(VIVA), devido serem as causas externas de morbimortalidade que representam no 

Brasil há mais de uma década, um dos principais problemas de saúde pública.  Os 

impactos de violências e acidentes na saúde da população, no sistema de saúde e 

na economia do país requerem do poder público uma adoção de estratégias para 

que ocorra o controle e enfrentamento. A elaboração de intervenções eficazes para 

minimizar o problema não é realizada sem o necessário conhecimento sobre o 

objeto da ação (BRASIL, 2017). 

Contudo, sistemas de informação capazes de fornecer conhecimento 

sobre quem e quantas pessoas são acometidas pelo problema, onde e com qual 

frequência eles ocorrem e quais os seus motivos e fatores associados são 

imprescindíveis para conduzir a intervenção à redução dos riscos e danos, de 

maneira como a racionalização e aplicação dos recursos disponíveis. A supervisão 

das tendências permite ainda avaliar o efeito das intervenções contribuindo para 

correção de rumos ou a intensificação da ação (BRASIL, 2017). 

Um dos principais componentes do Sistema Viva é o de vigilância 

contínua, constituído pela notificação compulsória de violência interpessoal e 

autoprovocada. Esta notificação passou a ser registrada no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN) em 2009 (BRASIL, 2017). 

A violência é um problema de saúde pública que atinge a todos sem 
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distinção de raça, cor, idade, etnia, gênero, condição social, profissão ou religião, e 

traz em sua formação uma multiplicidade de fatores ao abranger aspectos culturais, 

sociais, econômicos e políticos. Dessa forma, ao afetar o indivíduo atinge também 

aqueles que compõem as suas relações sociais, como a família e a sociedade 

(BATISTA et al, 2013).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como todas as 

formas de maus-tratos emocionais e/ou físicos, abuso sexual, negligência ou 

tratamento negligente, comercial ou outras formas de exploração, com possibilidade 

de resultar em danos potenciais ou reais à saúde, sobrevivência, desenvolvimento 

ou dignidade no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder 

(EGRY et al, 2017). 

Há quatro principais tipos de violência doméstica, sendo elas a agressão 

física, que é a ação não acidental por meio de indivíduos que fazem parte da sua 

rede social, provocando, dano físico e/ou enfermidade que coloque a vítima em risco 

de vida por meio de golpes, queimaduras, mordidas humanas, cortes ou asfixia, 

implicando, por vezes, fraturas, feridas, machucados, hematomas, ou lesões 

internas (FALEIROS; MATIAS; BAZON, 2009).  

A agressão psicológica se dá por meio de manipulações verbal e 

comportamental, insultos, chantagem e isolamento e são raramente percebidas 

como violência por não serem atos imoderados e/ou cruéis que deixam danos físicos 

severos (VALE et al, 2013).  

Abuso sexual é todo ato, jogo ou relação sexual, hétero ou homossexual, 

com ou sem contato físico, envolvendo uma ou mais pessoas, com a finalidade de 

estimular prazer em si próprio. A negligência também está presente nas situações 

em que as necessidades físicas básicas do indivíduo (alimentação, higiene, 

vestimenta, proteção e vigilância em situações eventualmente perigosas ou em que 

há demanda de cuidados médicos) não são atendidas provisoriamente ou 

permanentemente por nenhum membro do grupo com quem o indivíduo reside 

(FALEIROS; MATIAS; BAZON, 2009).  

A literatura destaca, os tipos de agressores sendo categorizados 

conforme o tipo de vítima. Em casos de crianças e adolescentes, os maiores 

agressores são as mães, devido maior contato com vítima. No caso das mulheres, 

são seus companheiros. Já o idoso tem como agressor, os filhos e/ou cuidadores.  

Durante muitos anos a violência contra a criança/adolescente não era 
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considerada como tal, pois era vista como uma forma de educar, corrigir ou punir. 

Com o passar do tempo, essa visão foi sendo mudada devido às políticas públicas 

de saúde advindas do SUS. Vale destacar a elaboração das Leis de nº 8.069/1990 

na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que visa à proteção e 

promoção da qualidade de vida desses indivíduos (BRASIL, 2002).  

Vale ressaltar também a Lei 13.010/14, “a Lei da Palmada”, que entrou 

em vigor em 27 de junho de 2014, visando proibir o uso de castigos físicos, 

tratamentos cruéis ou degradantes na educação de crianças e adolescentes 

(FALEIROS; MATIAS; BAZON, 2009). 

A violência doméstica contra a mulher vem ganhando maior visibilidade 

na última década, tanto no cenário nacional quanto internacional. Trata-se também 

de um problema multifatorial, fundamentado nas relações hierárquicas de poder, 

dentre homens e mulheres, devido às desigualdades construídas e naturalizadas 

historicamente (ACOSTA et al, 2017).  

O citado autor reforça, que alguns dos principais motivos relacionados à 

desistência em denunciar o agressor estão a influência dos sentimentos amorosos 

ao parceiro, a esperança de manter o lar para os filhos e sua dependência 

financeira, na tentativa de que as agressões cessem. 

Ademais, o medo e o preconceito influenciam nessa conduta, o que, por 

muitas vezes, o agressor se torne mais violento (BAPTISTA et al, 2008). 

Com os altos índices de violência contra a mulher foi impulsionado à 

criação de legislações específicas, resultando na criação da Lei federal 10.778/2003 

estabelecendo a notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher, 

seja ela atendida em serviços de saúde públicos ou privados. E a Lei nº 

11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, aconselha mecanismos para 

reduzir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 

226 da Constituição Federal (ACOSTA et al, 2017). 

Já, o envelhecimento da população brasileira vem ocorrendo de forma 

acelerada, instituindo modificações nas políticas sociais e novos desafios à saúde 

pública, destacando então a violência contra os idosos, considerando que atinge 

todos os níveis sociais, e pode ocasionar distúrbios emocionais, isolamento, 

sentimento de culpa, negação, traumas físicos e óbitos (PAIVA, TAVARES, 2015).  

O idoso é assegurado pela Lei N° 8.842, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Idoso e com isso foi criado o Conselho Nacional do Idoso, assim como 
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pela Lei 10.741, conhecida também como Estatuto do Idoso em 1º de Outubro de 

2003 (MUSSE; RIOS, 2015).  

Segundo o Art. 3.º contido no Estatuto do Idoso, é obrigação da família, 

da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2013). 

Os profissionais de saúde têm papel relevante no enfrentamento da 

violência, na prevenção, seja na esfera federal, estadual ou municipal. A rede de 

saúde carece de serviços assistenciais em quantidade e organização, recursos 

financeiros e pessoas capacitadas que saibam lidar com as situações de violência 

(EGRY et al, 2015).  

No âmbito da atuação de Enfermagem, demanda uma assistência 

sistematizada e pode ser alcançada por meio da consulta de enfermagem, 

aumentando o vínculo entre indivíduo e profissionais. A sistematização da consulta, 

por sua vez, confere o caráter científico à prática, possibilitando atuar não só na 

assistência individual como também promovendo alterações no ambiente familiar 

(APOSTÓLICO; HINO; EGRY, 2013). 

O cuidado de enfermagem no contexto da violência doméstica procura 

uma atuação centrada no indivíduo, considerando seu espaço familiar, no qual 

ocorrem relações sociais proximais. Nesse sentido, esse cuidado deve ser além da 

execução de procedimentos, e faz-se necessária a compreensão abrangente e 

profunda do ser, que contemple a sua integralidade e a sua subjetividade com as 

diversidades dos contextos nos quais o indivíduo se encontra (BATISTA et al, 2013). 

A Enfermagem exerce um papel que exige competências e habilidades 

baseadas nos diversos tipos de conhecimentos, visando promover o viver saudável, 

atender às necessidades e agravos à saúde. Assim, o profissional de saúde busca 

desenvolver um cuidado que satisfaça às necessidades do cliente, considerando-a 

como um todo, com ênfase nas suas especificidades (BATISTA et al, 2013). 

Ainda se faz necessário que os profissionais de saúde sejam capacitados 

e orientados quanto ao olhar sobre a violência e o modo de agir frente a essa 

problemática. As instituições formadoras devem incluir em seus projetos 

pedagógicos o tema violência, de modo a preparar o enfermeiro para o diagnóstico 

da violência intra e extrafamiliar, capacitando-o a cuidar dos indivíduos envolvidos 
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neste contexto. Infelizmente a literatura ainda se mostra principiante sobre a 

inserção do enfermeiro no contexto de violência doméstica (BATISTA et al, 2013).  

Diante do exposto, questiona-se neste estudo: quais publicações 

cientificas foram produzidas sobre violência doméstica, em especial o que envolve a 

enfermagem, durante o período de 2013 a 2018. 

Este estudo justifica-se, por possibilitar, através da identificação da 

produção científica nacional acerca do assunto, uma melhor compreensão desta 

importante problemática, além de contribuir para informar e direcionar as ações da 

enfermagem frente à violência doméstica.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

Identificar, por meio da revisão da literatura nacional, publicações 

científicas sobre a atuação da Enfermagem na violência doméstica no período de 

2013 a 2018.  

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar o número de publicações indexadas na Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SCIELO e BIREME, que 

abordam a temática. 

 Caracterizar as publicações segundo: meios de divulgação, ano de 

publicação, tipo de vítima, tipo de violência e tipo de agressor, área de publicação e 

assuntos mais estudados.   

 Descrever as temáticas abordadas pelos estudos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudo 

Neste estudo, trata-se de uma revisão de literatura nacional, sendo 

considerados, periódicos, dissertações e teses disponíveis, em língua portuguesa 

sobre violência, no contexto da enfermagem, durante o período de 2013 a 2018. 

Para Gil (2010) a revisão de literatura é realizada a partir de materiais já 

existentes, é uma tarefa fácil, porém requer conhecimento e interesse do 

pesquisador sobre o assunto. Reforça ainda, que uma pesquisa bibliográfica tem 

como desvantagem, uma vez que trabalha com material anteriormente estudado, o 

risco de na diversidade utilizar fontes que possam apresentar dados equivocados, 

contradições, reproduzindo assim os mesmo erros, entretanto destaca como 

vantagem, a possibilidade de uma cobertura mais ampla do fenômeno. 

Para Gil (2010), a pesquisa bibliográfica deve obedecer às seguintes 

etapas: 

- Escolha do tema. A escolha do tema deve ser agrado do pesquisador. É 

importante que já possua algum interesse ou conhecimento sobre o assunto.  O 

orientador não deve opinar na escolha do mesmo, porém na falta de experiência do 

pesquisador, o orientador pode direcionar esta escolha. 

- Levantamento Bibliográfico. O levantamento bibliográfico preliminar 

permite selecionar referências relacionadas ao tema; facilita a formulação do 

problema. Esse levantamento pode ser entendido como um estudo exploratório com 

a finalidade de proporcionar a familiaridade sobre a área de estudo que está 

interessado. 

- Formulação do problema. A formulação do problema representa uma 

longa etapa no processo de pesquisa e requer a reflexão crítica dos assuntos 

estudados. Não existem regras no processo de formulação do problema, algumas 

perguntas poderão ser úteis para avaliar em que medida os problemas estão em 

condições de serem expostos. Deve ser de maneira clara, precisa e objetiva. 

- Determinação dos objetivos. O desenvolvimento de uma pesquisa pode 

variar conforme os objetivos, caso o problema proposto seja amplo, é necessário 

uma revisão da literatura para que se possa torná-lo mais claro, mais especifico. 
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- Elaboração do plano provisório do assunto. Consiste na organização 

sistemática das diferentes partes que compõe o estudo, tendo como objetivo definir 

a estrutura lógica do trabalho em partes ordenadas e vinculadas entre si. 

Provavelmente passará por reformulação ao longo da pesquisa. 

- Busca das fontes. Pode-se em uma pesquisa bibliográfica usar uma 

diversidade de materiais com leitura de diversos gêneros literários, almanaques ou 

catálogos. As fontes são encontradas em base de dados e sistemas de busca como: 

Biblioteca convencional, Meio eletrônico, base de dados Lilacs, Scielo e Bireme. A 

identificação das fontes poderá fornecer respostas à solução do problema proposto. 

- Leitura do material. Permite identificar e estabelecer relações relevantes 

entre os dados obtidos e o problema proposto; analisar a consistência das 

informações e dados apresentados pelo autor, realizar leituras tipo exploratória, 

seletiva, analítica e interpretativa. 

- Confecções das fichas. Realizadas após a leitura, identificando as obras 

consultadas. Após realização dos apontamentos, procede-se o fechamento. 

- Organização lógica do assunto. Buscar organizar para atender os 

objetivos. 

- Redação do trabalho. Este é o último item a ser desenvolvido, levando em 

consideração a estrutura do trabalho. Para a realização desta etapa, é necessário 

seguir alguns passos: 

 Conteúdo: introdução, contexto e conclusões;  

 Estilo: clareza, precisão e concisão; 

 Aspectos gráficos: organização, disposição do texto, citações do texto, 

notas de rodapé, tabela, gráficos, ilustrações e bibliografia. 

3.2 Busca e seleção de fontes  

O levantamento bibliográfico para coleta de dados foi realizado online por 

meio da base de dados LILACS (Literatura Latino Américo em Ciências de Saúde), 

SCIELO e BIREME, onde são descritos e indexados teses, livros, capítulos de livros, 

anais de congressos ou conferências, relatórios técnico-científicos, artigos de 

revistas, etc., relacionados à área da Saúde.  

Foram utilizados os seguintes descritores: enfermagem e violência 
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doméstica; sendo consideradas as publicações científicas sobre violência doméstica, 

em especial o que envolve a enfermagem. Esses descritores estão presentes nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), criado pela BIREME, para uso na 

indexação de artigos de revistas cientifica, livros, anais de congressos, relatórios 

técnicos, e outros tipos de materiais, assim como na pesquisa e recuperação de 

assuntos da literatura científica em bases de dados. 

Após serem as obras localizadas por assunto e título, foi considerado o 

recorte de tempo das publicações de 2013 a 2018, sendo realizada a leitura do 

material selecionado conforme os objetivos propostos por Gil (2010): 

1. Identificar as informações e os dados constantes nos materiais 

impressos; 

2. Estabelecer relações entre as informações e os dados 

apresentados pelos autores; 

3. Analisar a consistência das informações e os dados 

apresentados pelos autores. 

4. Selecionar artigos que tenham como palavras-chave 

enfermagem e violência doméstica.  

3.3 Análise das publicações  

Destaca-se que a análise foi embasada nos resumos dos artigos, 

monografias, dissertações e teses disponíveis em base de dados sendo 

classificados os artigos de acordo com: ano de publicação, nome do periódico, área 

específica de publicação, meios de divulgação (Monografia, Periódicos, Teses de 

Doutorado, Dissertação de Mestrado) e temas abordados. 

Os dados estão apresentados em forma de gráficos e tabelas, seguidos 

das respectivas discussões. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise foi embasada nos resumos das publicações, teses, dissertações 

e livros identificados. Para isso as mesmas foram identificadas de acordo com: 

meios de divulgação, ano de publicação, tipo de vítima, tipo de violência e tipo de 

agressor, área de publicação e assuntos mais estudados.   

A interpretação dos resultados foi fundamentada na literatura específica, 

realizando pontos de reflexão e crítica dos conteúdos estudados.  

Encontrou-se 24 publicações relacionadas à temática estudada e que 

foram selecionadas a partir da leitura dos seus respectivos títulos e resumos. Para 

escolha dos artigos foram utilizadas as palavras chaves violência doméstica e 

enfermagem e selecionados os artigos nacionais dos últimos cincos anos (2013-

2018). 

Os resultados encontram-se apresentados a seguir na forma de gráficos e 

tabelas, utilizando-se uma distribuição de frequência simples, seguidos das 

respectivas discussões, dos dados mais significativos. 

De acordo com o tipo de produção, os trabalhos foram classificados 

conforme a distribuição a seguir: 

 

Tabela 1- Distribuição dos estudos científicos, segundo o meio de divulgação. Ribeirão Preto, 2018.  

 

 
Fonte: próprios autores. 

Observou-se que as produções científicas publicadas no período 

estipulado, foram selecionados 24 artigos para análise, sendo 23 (95,83%) 

periódicos, e apenas 1 (4,17%) dissertação ou tese. Observa-se através do gráfico 

que ainda há poucos estudos que abordam sobre a violência doméstica em 

dissertações ou teses, devido à dificuldade que os profissionais de saúde enfrentam 

em abordar esse tema com a população. Em contrapartida, encontra-se um número 

 

Tipo de produção cientifica 

 

n                               % 

Periódicos 

Dissertação ou Tese 

Livros 

23                            95,83 

01                              4.17 

00                              0,00 

TOTAL                   24                                 100 
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maior de periódicos relacionados a uma elaboração mais objetiva e clara ao 

comparar-se com dissertações ou teses.  

 

Gráfico 1- Distribuição dos estudos científicos, segundo o ano de publicação, Ribeirão Preto, 2018. 

 

2013
2014

2015
2016

2017
2018

0

5

10

15

 

Fonte: próprios autores. 

 

Em relação ao ano de publicação, foi observado que o ano de 2015 

apresentou o maior número de publicações referente à temática, somando 14 

trabalhos respectivamente.  

Observa-se que nos anos de 2013 e 2017 houve uma diminuição no 

número de publicações referente ao tema abordado, com um total de 08 

publicações. Nos anos de 2014 e 2018 foram encontradas apenas uma publicação 

em cada ano sobre violência doméstica. Destaca-se que no ano de 2016 não houve 

nenhuma publicação sobre o tema.  

O gráfico acima proporciona melhor observação das produções sobre o 

tema ao longo do tempo, demonstrando que estudos nessa área foram pouco 

valorizados pelas pesquisas, devido à dificuldade que a equipe multiprofissional de 

saúde apresenta para detectar e abordar a violência doméstica como um real 

problema frente à sociedade.  
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TABELA 2- Caracterização da violência doméstica, quanto ao tipo de vítima, tipo de violência e tipo 
de agressor. Ribeirão Preto, 2018. 

 

 
Características da 

Violência Doméstica 

 
 

n 

 
 

% 

 
Tipo de Vítima 
Criança/Adolescente 
Mulher 
Idoso 

 
 
                  10                                 
                  11 
                  03 

 
 
                  41,67 
                  45,83 
                  12,50 

 
Tipo de violência 
Física 
Negligência/Abandono 
Psicológica 
Sexual 

 
 
                  13  
                  11 
                  09 
                  03               

 
 
                  50,00 
                  30,55 
                  25,00 
                    8,33 

 
Tipo de Agressor 
Cuidadores 
Família 
Pais 
Parceiros 

 
 
                  00 
                  03 
                  12 
                  11 

 
 
                  00,00 
                  11,54 
                  46,15 
                  42,31 

Fonte: próprios autores. 

A partir da análise da Tabela 2, dentre os estudos analisados, 11 

(45,83%) destacam as mulheres, como as principais vítimas de violência doméstica, 

seguido das crianças/adolescentes, 10 (41,67%); tendo destaque a violência física 

em 13 estudos (50,00%), seguida da negligência/abandono, (30,55%), 11 estudos, 

como principal tipo de violência; 12 publicações (46,15%) apontam os pais como 

principais agressores, seguido dos parceiros, 11 (42,31%). 

 Os estudos mostram que a maioria das mulheres vítimas de violência tem 

medo de denunciar o agressor por sofrer futuras agressões ou ameaças após a 

denúncia, sentem-se desamparadas legalmente mesmo com a Lei Maria da Penha 

por falta de compreensão de quem recebe a denúncia, muitas vezes policias 

homens, que não entendem os motivos pelos quais muitas mulheres vivem nesse 

tipo de situação. Outro motivo que leva as mulheres a continuarem a serem 

agredidas pelos parceiros é a dependência financeira que as mesmas possuem 

devido terem filhos com seus companheiros, não tendo condições de sustentá-los 

sozinhas; outra razão é o baixo nível de escolaridade que essas vítimas possuem, 

gerando dificuldades de conseguirem empregos e serem financeiramente 

independentes; outra problemática abordada nas publicações selecionadas foi a 
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esperança que muitas mulheres trazem em relação à mudança positiva de seus 

companheiros, acreditando que os mesmos não irão agredi-las novamente. 

Quanto a violência contra crianças e adolescentes, tendo destaque a 

negligência/abandono e como principal agressor os pais; a negligência e abandono 

muitas vezes passam despercebidos por não causar marcas físicas, entretanto, esse 

tipo de agressão é tão grave como a agressão física, colocando essas crianças e 

adolescentes em estado de vulnerabilidade por não terem a atenção e cuidados 

necessários que essa faixa etária precisa para seu desenvolvimento adequado. 

Frequentemente a negligência e/ou abandono são ocasionados pelos pais, onde 

ambos trabalham o dia todo e não tem com quem deixar essas crianças em tempo 

integral, além disso, muitos pais são usuários de drogas ilícitas, o que dificulta uma 

boa relação e cuidados com seus filhos. Já a agressão psicológica é mais praticada 

pela mãe, por ser o parente que dispõe maior contato com a criança/adolescente em 

virtude de ser a responsável pelo lar, tendo uma sobrecarga de afazeres domésticos 

e a responsabilidade de cuidar dos filhos. 

 Em relação aos idosos e não menos importante, este é acometido 

negligência/abandono, tendo como principal agressor, a família, principalmente os 

filhos. Esse tipo de violência que mais atinge os idosos acontece em consequência 

do pensamento que a sociedade criou em presumir que as pessoas idosas não têm 

mais função social, deixando-os de lado e consequentemente não oferecem a 

atenção e cuidados necessários que essa faixa etária necessita. Um dos estudos 

mostrou que a maioria dos filhos negligenciam o cuidado para ficar com 

aposentadoria de seus pais para benefício próprio ao invés de usar esse recurso 

financeiro para disponibilizar maior conforto e qualidade de vida para seus pais. 

Os estudos apontam também que muitas pessoas, não só mulheres, não 

reconhecem agressão psicológica, negligência e abandono como um tipo de 

agressão, isso prova que os tipos de violência não são devidamente esclarecidos a 

sociedade, dificultando assim a detecção da mesma, e consequentemente as 

vítimas não realizam as denúncias de seus agressores. 
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Tabela 3- Distribuição dos estudos científicos, segundo área de publicação. Ribeirão Preto, 2018. 

 

Fonte: próprios autores. 

 

A Tabela 3 tem como objetivo mostrar quais das equipes 

multidisciplinares na área da saúde teve maior predominância em pesquisas sobre 

violência doméstica no período de 2013 a 2018. A área da Enfermagem aparece 

como principal interessada nessa temática com total de 23 publicações das 24 

encontradas, seguida de apenas 01 publicação na área da medicina. Tal fato pode 

estar relacionado ao fato da equipe de enfermagem ter um contato inicial com as 

vítimas, proporcionando um olhar mais atento sobre todos os tipos de violência 

doméstica. 

 

Os assuntos dos trabalhos científicos analisados também foram identificados 

e podem ser visualizados na tabela abaixo. 

 
Tabela 4. Distribuição dos estudos científicos, segundo os assuntos mais estudados. Ribeirão Preto, 
2018. 

 

Temática:                                                                                n                         %                                           

Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

 

Atuação do Enfermeiro frente à violência doméstica. 

 

Tipos de agressores relacionados à crianças/adolescentes.  

 

Tipos de agressores relacionados a mulheres. 

 

Tipos de vítimas relacionados à crianças/adolescentes. 

 

04                     16,66 

 

08                     33,33 

 

01                     4,17 

 

01                     4,17 

 

01                    4,17 

 

 

Área de Publicação 

 

n 

Enfermagem 

Medicina 

Psicologia 

23 

01 

00 

Total 24 
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Tipos de vítimas relacionadas a mulheres. 

 

Tipos de violência relacionada à criança/adolescente. 

 

Tipos de violência relacionada à mulher. 

03                    12,50 

 

03                    12,50 

 

03                    12,50 

 

Total 

 

24             100 

 Fonte: próprios autores. 

 

De acordo com Tabela 4, dentre as 24 publicações encontradas, tem 

destaque: “A atuação do enfermeiro frente à violência doméstica”, 8 estudos 

(33,33%). Isso mostra o quanto a atuação do enfermeiro é fundamental para o 

acolhimento e atendimento necessário às pessoas vítimas de violência doméstica. 

Fica evidente também nos estudos, as dificuldades que os profissionais têm em 

abordar este tema com as vítimas.  

Tem destaque também, as temáticas: “Violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes”, 16,66%, e “Tipos de vítima relacionada a mulher”, “Tipos 

de violência relacionada à criança/adolescente”, e “Tipo de vítimas relacionada à 

mulher”, correspondendo a 12,50% cada. Percebemos a importância da equipe 

multiprofissional de saúde em conhecer os tipos de violência (física, psicológica, 

sexual, negligência e abandono) para melhor diferenciá-las, saber reconhecer as 

características relacionadas às vítimas, saber sobre seu contexto social, seus 

agressores e também de como abordá-los de forma que não se sintam nem 

coagidos e nem julgados frente a situação vivida.  

 

A seguir, apresenta-se um pequeno resumo dos artigos encontrados, 

objetivando maior esclarecimento ao leitor acerca dos mesmos: 

 

Magalhães; et al, (2017). Violência intrafamiliar: vivências e percepções de 

adolescentes. O artigo tem como objetivo mostrar a violência intrafamiliar vivenciada 

por crianças e adolescentes e identificar se estes se reconhecem em tal situação. 

Foi uma pesquisa fundamentada em História Oral, e entrevistaram adolescentes de 

uma escola pública de Salvador, Bahia, Brasil. E obteve o resultado de uma 

infância/adolescência marcada por violência conjugal entre os pais, seguido de 
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vivências de agressões físicas, abandonos e negligência. E conclui-se mostrando a 

necessidade de ações de educação em saúde, principalmente no serviço de atenção 

primária, para que o profissional possa se sensibilizar e reconhecer esse agravo de 

maneira que ocorra a prevenção/enfrentamento da violência.  

 

Musse; Rios, (2015). Atuação do Enfermeiro perante a violência doméstica sofrida 

pelo idoso. O objetivo foi conhecer a atuação dos enfermeiros perante a violência 

doméstica contra o idoso. Dados são qualitativos, e foram coletados por meio de um 

estudo semiestruturado em Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 

município de Lauro de Freitas, Bahia. Tem como resultado o principal tipo de 

violência referida, o abandono, e tendo os filhos como os principais autores da 

violência. O estudo forneceu um panorama da forma como o enfermeiro vem 

atuando na Atenção à Saúde do Idoso no Município de Lauro de Freitas, Bahia, e 

principalmente no que se refere à violência doméstica praticada contra os idosos. E 

também afirma que a consulta de enfermagem deve ser implementada de forma 

sistemática e na rotina de atendimento ao idoso, mostrando a importância do papel 

do enfermeiro no que se refere aos desafios a serem enfrentados nas Estratégias de 

Saúde da Família.  

 

Lima; Santos, (2014). Crianças vítimas de violência e autores da violência. O artigo 

tem como objetivo caracterizar as crianças quanto a sexo, idade, tipo de violência, 

local de ocorrência e o autor quanto a sexo, idade, parentabilidade e uso de drogas. 

Foram utilizadas informações de 322 Boletins de Ocorrência, estimadas as 

proporções e aplicado o teste quiquadrado, com significância de 5%. A faixa 

predominante de crianças violentadas foi de 10 – 12 anos incompletos, sendo 37%. 

Sexo masculino com 56%, e em ambiente doméstico 42%. E quanto ao autor da 

violência, predomina o sexo masculino com 55,3% de idade entre 21-30 anos. E 

10,5% usuário de drogas. A mãe com 30,8% e o pai com 18,7%foram destacados 

como agressores contra as crianças. E como conclusão, acredita-se que diante das 

evidências pode ser possível interferir no ciclo da violência, promovendo diversas 

ações contra o combate às drogas lícitas e/ou ilícitas, e também a melhoria da 

realização dos planos estratégicos para melhorar a saúde da criança.  
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Vale; et al,(2013). Repercussões psicoemocionais da violência doméstica: perfil de 

mulheres na atenção básica. Objetivou-se com esta pesquisa investigar o perfil sócio 

demográfico e as repercussões psicoemocionais da violência no âmbito doméstico 

de mulheres atendidas em um serviço de saúde. Foi desenvolvida na Unidade de 

Saúde da Família Cidade Verde Integrada, João Pessoa-PB. . Foram entrevistadas 

400 mulheres em janeiro e fevereiro de 2010, através de entrevista semiestruturada. 

As principais repercussões psicoemocionais foram tristeza, raiva e depressão. Os 

serviços de saúde devem servir como locais de alerta na detecção de eventos 

violentos, promovendo ações que facilitem a identificação do problema e seu 

enfrentamento.  

 

Ciuffo,(2013). Violência intrafamiliar contra a criança na perspectiva de familiares: 

uma compreensão à luz de Alfred Schutz. O objetivo principal deste estudo foi a 

violência intrafamiliar contra a criança na perspectiva de familiares. Pesquisa de 

abordagem qualitativa. Estudo foi desenvolvido no ambulatório de Pediatria, de um 

hospital universitário do Rio de Janeiro. Foram sujeitos do estudo 12 familiares de 

crianças de 0 a 12 anos incompletos, de ambos os sexos, que aguardava 

atendimento profissional. Para interpretação do material empírico, utilizaram uma 

análise do conteúdo de Bardin na modalidade temática. O referencial teórico da 

fenomenologia sociológica de Alfred Schutz sustentou a discussão dos resultados. O 

estudo contribui para a ampliação do conhecimento científico na Área e Saúde da 

Criança, pois pode provocar uma reflexão sobre a violência intrafamiliar sobre a 

criança. E essa também é uma temática que deve ser valorizada pelos cursos de 

graduação dos diversos profissionais que lidam com criança e sua família. 

 

Magalhães, et al., (2017). Expressão da Violência Intrafamiliar: História Oral de 

Adolescentes.Tem como objetivo esvelar as expressões da violência intrafamiliar 

vivenciadas por adolescentes. Estudo qualitativo e com abordagem oral. 

Entrevistados 08 adolescentes de uma escola pública de Salvador, Bahia em março 

de 2015. E como resultado, os adolescentes tiveram uma infância marcada por 

ausência de atenção às necessidades físicas e marcada por uma vivência cotidiana 

de humilhações e violência. Desvela um contexto familiar permeado pelas mais 

variadas formas de expressão da violência, o estudo ratifica a realidade de abuso a 

que nossas crianças e adolescentes encontram-se expostas dentro de seus lares, 
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entendidos enquanto cenários de proteção e segurança.  

 

Trigueiro; et al., (2015). Vítimas de violência sexual atendidas em um serviço de 

referência. Objetivou-se conhecer aspectos da violência sexual e adesão das vítimas 

ao seguimento ambulatorial. Estudo transversal, com coleta retrospectiva de dados 

em um serviço de referência no estado do Paraná. A coleta foi realizada de fevereiro 

a maio de 2014 mediante fichas de notificação de 2009 a 2013. Em mais da metade 

dos casos, o agressor era desconhecido (53,38%), a agressão ocorreu nas 

residências (39,30%) e vias públicas (35%), à noite (50,33%) e, em 96,67% dos 

casos, houve penetração vaginal. As evidências indicam a necessidade de 

estratégias de atendimento que motivem a vítima de violência sexual a finalizar o 

tratamento.  

 

Moura; et al., (2013). Mulheres que denunciam violência de gênero em uma Unidade 

de Polícia Pacificadora. O principal objetivo do estudo foi analisar a violência de 

gênero contra mulheres a partir dos registros de uma Unidade de Polícia 

Pacificadora do Rio de Janeiro/Brasil. Estudo quantitativo, retrospectivo, transversal, 

com amostra de 89 registros de mulheres que denunciaram as agressões. As 

informações foram analisadas por meio do programa SPSS 17.0. A mulher 

violentada necessita de atenção especial dos serviços de segurança. Este estudo 

abre espaço frente à realidade de uma comunidade pacificada, aliada à relação de 

confiança, apoio e inserção social das mulheres violentadas junto à Unidade de 

Polícia Pacificadora. 

 

Costa; et al., (2015).Perfil da violência doméstica contra crianças e adolescentes. O 

artigo sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes realizado na cidade 

de Picos-PI, mostra as características relacionadas a esse tipo de violência como, a 

predominância da negligência como tipo de violência mais acometidas nas crianças, 

a predominância do sexo feminino a sofrer agressão,a mãe é considerada como 

maior agressora e o pai o maior denunciante, já os adolescentes sofrem mais 

violência sexual seguidas de violência psicológica e física.  

 

SILVA; et al., (2015). Violência contra a mulher: agressores usuários de drogas 

ilícitas. O presente estudo aborda a violência doméstica contra mulheres e o perfil de 
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seus agressores que são usuários de drogas ilícitas, os mesmo são considerados de 

maioria homens, brancos, com ensino fundamental incompleto e além de usuários 

de drogas, em todas as agressões estavam sobre o efeito de bebida alcoólica, já as 

vítimas, eram de maioria branca, com ensino fundamental completo, 05 possuíam 

ensino superior, e a maior incidência de agressão foi à física, seguida de agressão 

psicológica. 

 

Okada; et al., (2015). Violência doméstica na gravidez. O artigo mostra a 

predominância da violência doméstica contra mulheres gestantes da qual a principal 

agressão é a psicológica que está associada ao tipo de religião, no caso, a religião 

protestante, a ausência do planejamento de engravidar, a baixa renda familiar e ter 

um parceiro que seja etilista, seguida da violência física, ambas são as mais 

praticadas pelo parceiro. 

 

Fonseca-Machado; et al.,(2015). Sob a sombra da maternidade: gravidez, ideação 

suicida e violência por parceiro íntimo. O estudo aborda a ideação suicida de 

gestantes devido à violência doméstica sofrida pelo parceiro, sendo a agressão 

psicológica de maior incidência seguida da agressão física. O estudo mostra que 

mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica durante a gestação têm 

6,29 mais chances de apresentar ideações suicidas do que gestantes que não 

sofreram nenhum tipo de violência. 

 

Rocha; et al., (2015). Estrutura representacional de profissionais da estratégia de 

saúde da família sobre violência intrafamiliar contra idosos. O estudo mostra a 

estrutura representacional dos profissionais da USF na cidade de Jequié-BA, em 

relação à violência intrafamiliar contra os idosos, a equipe multidisciplinar da USF 

constatou que a negligencia/abandono e violência física são as que mais acometem 

os idosos e os principais agressores são familiares que moram na mesma residência 

que os idosos e muitas dessas violências são causadas sob efeito de drogas e 

álcool. As visitas das equipes da USFs mostram-se essenciais para perceber a 

violência, lidar com isso de forma multidisciplinar e trabalhar esse problema não só 

com a vítima como com o agressor. 

 

Silva; et al., (2015). Representação social da violência doméstica contra a mulher 
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entre Técnicos de Enfermagem e Agentes Comunitários.O estudo realizado nas 

USFs da cidade de Rio Grande– RS eabordam como a violência doméstica contra 

mulher é representada por técnicos de enfermagem e agentes comunitários, as 

representações mais utilizadas pelos entrevistados foram agressão e agressão 

física, seguidos de abuso, covardia e falta de respeito, isso mostra que tanto os 

técnicos de enfermagem quanto os agentes comunitários possuem uma 

representação estruturada sobre a violência doméstica contra mulher sofrida pelo 

parceiro, e conseguem identificar por meio de conversa e vínculo com as mulheres 

que as principais agressões feitas pelo parceiro são agressão física seguida de 

psicológica. 

 

Veloso; et al., (2015).Perfil de violência em crianças de 0 a 9 anos atendidas em um 

hospital público.Estudo sobre o perfil de violência contra crianças de 0 a 09 anos em 

um hospital público de Teresina-PI onde mostrou que as maiores ocorrências dos 

casos de violência foram em crianças de 1 a 3 anos, do sexo masculino, a violência 

mais comum foi a negligência/abandono, a maior agressora é a mãe e a maioria dos 

casos aconteceram na própria residência da vítima. 

 

Netto; et al., (2015). Mulheres em situação de violência pelo parceiro íntimo: tomada 

de decisão por apoio institucional especializado. O artigo aborda a importância de 

instituições de apoio especializada em mulheres que sofrem violência doméstica 

pelo parceiro íntimo. As instituições têm papel fundamental na vida de mulheres que 

sofrem qualquer tipo de violência doméstica pelo parceiro íntimo, pois, é nesse local 

onde as mulheres buscam suporte psicossocial, possibilitando resgatar sua 

autoestima e confiança, percebem a necessidade de mudança de vida, de sua 

autonomia e principalmente da saída da situação de violência em que vivia. 

 

Rocha; Vilela; Silva;(2015). Enfrentamento da violência intrafamiliar contra pessoas 

idosas pelos profissionais de saúde. O artigo descreve os obstáculos vivenciados 

nas Unidades de Saúde da Família quanto a violência intrafamiliar sofrida pelos 

idosos no município de Jaquié-BA.  Esse estudo teve relatos de enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, médicos e agentes comunitários, dos quais, apontaram 

como melhor estratégia para descoberta desse tipo de violência, as visitas 

domiciliares frequentes, o diálogo e o encaminhamento dos casos para instâncias 
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competentes e o que mais dificulta esse enfrentamento e descoberta da violência 

doméstica contra pessoa idosa é o medo da exposição e represálias da comunidade 

e familiares, como também, a dificuldade de acesso as instâncias competentes para 

dar seguimento há esses casos. 

 

Lettiere; Nakano;(2015).Rede de atenção à mulher em situação de violência: os 

desafios da transversalidade do cuidado. O presente estudo aborda a visão que os 

profissionais da saúde têm em relação à violência doméstica contra mulher em 

Ribeirão Preto-SP, onde dividiu essa visão em Atenção e Funcionalidade da 

Instituição, a atenção representa a assistência psicossocial, assistência à saúde e 

assistência policial e a funcionalidade da instituição representa a capacitação dos 

profissionais no atendimento as mulheres vítimas de violência doméstica por meio 

da triagem e seu encaminhamento. O estudo trás a dificuldade de conexão entre a 

atenção as essas mulheres e a funcionalidade da instituição. 

Schek, et al. (2018). Práticas profissionais que silenciam a violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes. Estudo qualitativo, realizado com 15 profissionais, 

sendo seis enfermeiros, dois psicólogos, dois médicos, dois agentes comunitários de 

saúde, dois conselheiros tutelares e um assistente social. O estudo tem o objetivo de 

identificar, a partir do discurso dos profissionais que trabalham em serviços de 

proteção a crianças e adolescentes, práticas que silenciam a violência intrafamiliar. 

Os serviços de proteção são práticas profissionais que nem sempre são capazes de 

ofertar proteção aos jovens vitimados e as intervenções podem se limitar ao 

atendimento pontual e imediato das vítimas, desconsiderando que após deixarem 

estes serviços, crianças e adolescentes voltam a seus lares onde ocorrem novas 

agressões e abusos. São três as categorias que identificam as práticas profissionais 

e silenciam a violência: O agir reducionista frente às situações de violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes; se ocupam em atender apenas as 

necessidades físicas apresentadas pelas vítimas. Os encaminhamentos como 

transferência da responsabilidade de proteger; parecem assumir o significado de 

transferir a responsabilidade de proteger as vítimas e isentar os profissionais das 

demais ações que devem ser realizadas. A exclusão do agressor do processo de 

intervenção; das praticas adotadas nenhuma se ocupa em prestar atendimento ao 

agressor. 
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Magalhães;(2017). Expressão da violência intrafamiliar: história oral de 

adolescentes. Estudo com abordagem qualitativa, utilizando como metodologia a 

história oral, com a finalidade de transmitir o testemunho dos entrevistados e 

conduzir ao conhecimento, sobre a violência intrafamiliar vivenciadas por 

adolescentes. O estudo revela que a violência intrafamiliar vivenciada pelos 

adolescentes pode acontecer através da negligência, do abandono e das violências 

moral, psicológica e física. Apesar da existência de políticas públicas, as mesmas 

ainda precisam ser incorporadas pelos profissionais e gestores, pois é essencial que 

os profissionais estejam preparados para reconhecer o agravo, e assegurarem o 

direito aos adolescentes de uma vida sem violência. O estudo alerta-nos para a 

naturalização da violência intrafamiliar, a partir de medidas punitivas e coercivas, 

mais comumente por meio de castigos e agressões físicas, na educação dos filhos. 

Diante a naturalização e invisibilidade da violência, é necessário pensar em 

estratégias para acabar com essa cultura de tolerância ao abuso e espaços de 

reflexão, para o que se considera medidas educativas e o que se configura violência, 

assim como os prejuízos que podem ocorrer. 

Acosta, et al., (2017).Aspectos éticos e legais no cuidado de enfermagem às vítimas 

de violência doméstica. Estudo qualitativo, realizado com 34 enfermeiras na área 

hospitalar, a fim de analisar seu conhecimento sobre os aspectos éticos e legais no 

cuidado de enfermagem às vítimas de violência doméstica. Há uma percepção, 

errônea, de que a VDCM pertence somente ao âmbito jurídico, social e de 

segurança pública, fazendo com que o atendimento em saúde limite-se ao 

tratamento medicamentoso. Existem normas técnicas do Ministério da Saúde, bem 

como os Códigos de Ética que orientam os profissionais e regulamentam as 

condutas ética e legal. Este estudo permitiu concluir que existem falhas no 

conhecimento das enfermeiras sobre essas competências, considerando que os 

hospitais são locais que recebem os casos de violência mais graves, que geram 

lesões físicas, além de internações decorrentes dos agravos, sendo assim, é 

necessário a problematização sobre as condutas, os encaminhamentos, os direitos e 

deveres da enfermagem nesse contexto. O comprometimento com o SUS e 

indicadores de saúde não é somente dos que atuam diretamente com as clientes, 

mas também dos que administram os serviços. A educação permanente é 

fundamental na qualificação profissional, possibilitando o conhecimento da 
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legislação específica, contribuindo para um cuidado de enfermagem humanizado 

para com as vítimas. 

Egry, et al., (2015). Compreendendo a negligência infantil na perspectiva de gênero: 

estudo em um município brasileiro. Estudo exploratório, retrospectivo e descritivo, 

que utilizou dados de notificação de violência da Rede de Proteção à Criança e ao 

Adolescente em Situação de Risco para a Violência de Curitiba, com o objetivo de 

compreender a negligência infantil na perspectiva de gênero. A negligência infantil 

pode ocorrer em relação à proteção, saúde, educação e questões estruturais, 

portanto, a natureza da violência está associada à impossibilidade de realizar o 

cuidado direto da criança e atender a suas necessidades, seja pelas condições 

estruturais, pelo déficit de habilidade ou comportamento parental. Assim, a 

abordagem de gênero tentou explicar a relação entre as variáveis sexo e idade da 

criança, sexo do agressor principal e relação do agressor com a criança. Evidenciou-

se que a negligência infantil, na perspectiva de gênero, que os meninos sofrem mais 

negligência que as meninas e que as mães são as principais responsabilizadas, 

inclusive em relação à educação e à saúde. A subalternidade do gênero feminino, 

expressa na responsabilização solitária do cuidado da prole, exacerbada pela 

ausência da figura paterna. 

ACOSTA, et al. (2015). Violência contra a mulher por parceiro íntimo: (in) visibilidade 

do problema. Este estudo tem como objetivo analisar as vivências e as motivações 

de mulheres vítimas de violência por parceiros íntimos na realização da denúncia em 

um município da região noroeste do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma pesquisa 

descritivo – exploratória com abordagem qualitativa, participaram deste estudo 

quatro mulheres que registraram ocorrência no Posto da Mulher na Delegacia de 

Polícia do município de Palmeira das Missões/RS, no mês de setembro de 2010. 

Para a coleta de dados foi elaborada uma entrevista semiestruturada. O estudo 

revela que a agressão física severa e o medo da morte faz com que as mulheres 

procurem o Posto da Mulher na Delegacia de Polícia para realizar a denúncia que é 

seguida de separações e de retornos à convivência com seus parceiros devido à 

crença de que eles podem mudar ou, então, porque sofrem pressão dos filhos ou 

deles. Elas fazem a denúncia repetidas vezes, do que se deduz haver certa 

dificuldade em romper com a situação vivenciada. Têm vergonha da auto 
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exposiçãodurante a realização da denúncia, sentem-se humilhadas e não acreditam 

no serviço da justiça. Portanto, sugere-se que os profissionais das DEAM recebam 

orientações quanto ao acolhimento, o que poderá contribuir para que as mulheres se 

sintam confortáveis ao realizar a denúncia, pois esse momento pode ser 

determinante no processo de ruptura.  

Apostólico; Hino; Egry., (2013). As possibilidades de enfrentamento da violência 

infantil na consulta de enfermagem sistematizada. Estudo descritivo, qualitativo, tipo 

estudo de caso, tem como objetivo identificar a eficiência da CIPESC® na consulta 

de enfermagem com crianças vítimas de violência doméstica. A sistematização da 

consulta de enfermagem atribui caráter científico à prática, atuando não só na 

assistência individual como também no ambiente familiar. Dados empíricos foram 

coletados junto aos enfermeiros que atuam na Atenção Básica, e, os resultados 

foram organizados e descritos conforme a organização da nomenclatura CIPESC® 

que agrupa os diagnósticos e intervenções de enfermagem conforme a necessidade 

afetada. Os 15 relatos de casos de violência descritos foram: negligência, violência 

física e violência sexual. Observou-se que os entrevistados não selecionaram os 

diagnósticos específicos de violência. Se os profissionais não tiverem a percepção 

ampla da problemática da violência em prática, baseada na realidade objetiva e não 

apenas em sinais de alerta, as fragilidades não serão reconhecidas e o fenômeno 

não será tratado de uma maneira que se possa intervir nele. Faz-se necessário a 

capacitação dos profissionais de saúde a respeito do tema violência contra criança e 

adolescente para que possam prestar um atendimento adequado, para que estejam 

alerta e aprendam a lidar com esta temática no cotidiano da assistência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados encontrados, constata-se ainda escassez em 

relação às publicações sobre o tema, 24 nos últimos cinco anos. Destacou-se o ano 

de 2015 com 5 publicações (20,83%); 2013 e 2017 houveram 4 publicações em 

cada ano (16,67%); 2014 e 2018 apenas 1 publicação em cada ano (4,16%) e em 

2016 nenhuma. Quanto ao meio de divulgação destacam-se os artigos, 23 

periódicos (95,83%), e apenas 01 dissertação ou tese (4,17%).  

Dentre os estudos analisados, 11 (45,83%) destacam as mulheres, como 

as principais vítimas de violência doméstica, seguido das crianças/adolescentes, 10 

(41,67%); tendo destaque a violência física em 13 estudos (50,00%), seguida da 

negligência/abandono, (30,55%), 11 estudos, como principal tipo de violência; 12 

publicações (46,15%) apontam os pais como principais agressores, seguido dos 

parceiros, 11 (42,31%). 

A área da Enfermagem aparece como principal interessada nessa 

temática com total de 23 publicações das 24 encontradas, seguida de apenas 01 

publicação na área da medicina. 

Dentre as 24 publicações encontradas, tem destaque: “A atuação do 

enfermeiro frente à violência doméstica”, 8 estudos (33,33%). 

Sabe-se que a violência se enquadra em um cenário problemático de 

saúde pública, visto que, em suas diversas formas de atuação, há sempre um maior 

âmbito de pessoas que são afetadas pela violência doméstica. Os estudos apontam 

também que muitas pessoas, não só mulheres, não reconhecem agressão 

psicológica, negligência e abandono como um tipo de agressão, evidenciando que 

os tipos de violência não são devidamente esclarecidos a sociedade, dificultando 

assim a detecção da mesma, e consequentemente as vítimas não realizam as 

denúncias de seus agressores. 

No intuito de coadjuvar às vítimas, estabeleceram-se leis de amparo à 

criança, mulheres e idosos. Para que se fossem sancionadas tais leis, infelizmente 

tiveram que ocorrer altos índices de violência. 

Entende-se que os profissionais da saúde têm fundamental papel no 

enfrentamento da violência, ou em sua prevenção. Faz-se necessário que tais 

profissionais sejam qualificados e encarrilhados quanto ao olhar sobre a violência e 

a metodologia de ação para agir mediante a esta problemática. 
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Evidenciando a fundamental atuação do profissional de enfermagem no 

acolhimento e atendimento necessário das pessoas vítimas de violência doméstica, 

nota-se a importância em conhecer os tipos de violência, para melhor diferenciá-las, 

saber distinguir as características relacionadas as vítimas, saber sobre seu contexto 

social, seus agressores e também de como abordá-los, fazendo com que se sintam 

acolhidos e seguros para que consigam relatar os fatos ocorridos frente a violência 

sofrida.  

É evidente a necessidade de realizar novos estudos sobre a violência 

doméstica em todos os tipos de vítimas, mas, principalmente sobre idosos que 

apresentam poucos estudos no período dos últimos cincos anos, apenas três. 

É de extrema importância que a equipe de enfermagem aborde esse tema 

em todos os níveis de atenção a saúde, pois são esses profissionais que estão em 

contato mais próximo a essas vítimas e os mesmos que promovem os primeiros 

cuidados, sendo assim, a enfermagem precisa estar preparada para lidar com essa 

situação e tomar a melhor conduta em cada caso de violência doméstica.  
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