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Introdução: A violência contra crianças e adolescentes se distingue como uma
condição em que existe um sujeito em superioridade, cometendo dano corporal,
psicológico ou sexual, contra a vontade da vítima. Pesquisa qualitativa de aspecto
descritivo utilizando para coleta de dados roteiro de entrevista semi estruturado, com
objetivos de compreender a experiência dos enfermeiros da APS no processo de cuidar
da criança e do adolescente frente ao fenômeno impactante da violência sexual; buscar
uma reflexão crítica sobre este cuidado, na perspectiva de aprimorar o investimento em
um trabalho coletivo, especialmente voltado para as ações preventivas que envolvem
toda a rede socio-assistencial.  Objetivo: Caracterizar o atendimento prestado pelos
enfermeiros do município de Timóteo/MG às crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual. Metodologia: Pesquisa qualitativa de aspecto descritivo que será
realizada com os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família do município de
Timóteo. A coleta de dados ocorrerá por meio de roteiro de entrevista semi estruturado
com abordagem sobre acolhimento, identificação, número de casos ocorridos,
capacitação dos profissionais para atendimento, medidas de prevenção e controle das
crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Foi solicitada a aprovação do
Comitê de Ética em pesquisa do Unileste e da Secretaria Municipal de Saúde de
Timóteo que deverá autorizar a realização da entrevista com os enfermeiros.
Resultados: A perspectiva é compreender como os enfermeiros realizam o atendimento
e vivenciam o processo de cuidar da criança e do adolescente frente a um fenômeno
impactante como a violência sexual; buscando uma reflexão crítica sobre este cuidado
e seus efeitos, na perspectiva de identificar e aprimorar os investimentos a serem
desenvolvidos nos serviços e pelos profissionais de maneira individual e coletiva,
especialmente voltados para as ações preventivas, educativas e de apoio às vítimas da
violência sexual. Conclusão: Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma
realidade crescente. Aprofundar os conhecimentos sobre este problema contribui para
definição de ações que fortalecem enfrentamento do abuso e exploração sexual.
Pretende-se caracterizar o atendimento da enfermagem no atendimento à população
pesquisada, para planejar ações inovadoras preventivas, reduzindo a
incidência/prevalência de casos.
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