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APRESENTAÇÃO 
 

O Subconjunto Terminológico da Classificação Internacional para a 
Prática de Enfermagem − CIPE® − para o Enfrentamento da Violência 
Doméstica Contra a Criança é resultado da Tese "Validação do 

Subconjunto Terminológico da Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem − CIPE® − para o Enfrentamento da Violência 

Doméstica Infantil", pesquisa realizada pela Enfermeira e Doutora 
Karen Namie Sakata So e orientada pela Professora Titular do 
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo (EE/USP), Doutora Emiko 
Yoshikawa Egry, com o apoio da Professora Adjunta da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), Doutora Marcia Regina 

Cubas, e da Enfermeira e Doutora Lêda Maria Albuquerque. 

Este material tem como principal objetivo ser uma das ferramentas do 
processo de trabalho da(o)s enfermeira(o)s no enfrentamento da 
violência doméstica contra a criança, fenômeno social complexo e 
que exige esforços dos mais diversos trabalhadores da saúde e de 

outros setores para sua superação. 

Apresenta sugestões de enunciados de Diagnósticos, Resultados e 
Intervenções de Enfermagem para atuação da(o)s enfermeira(o)s, 

principalmente, no âmbito da Atenção Básica/Saúde Coletiva. 

No entanto, não tem a intenção de engessar e restringir as práticas e o 
raciocínio clínico e crítico da(o)s enfermeira(o)s. Ao contrário, 
pretende ser uma ferramenta de apoio para o enfrentamento da 
violência doméstica contra a criança, podendo imprimir também 
novos modos de pensar na(o)s enfermeira(o)s acerca de suas práticas. 
Um modo pautado na dialética do pensamento e não na linearidade 

dos processos e dos fenômenos. 
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O MODELO TEÓRICO 

 

O modelo teórico que sustentou todo o processo de validação e 
construção do Subconjunto Terminológico foi o materialismo histórico-
dialético, a partir da TIPESC, que é uma teoria de intervenção 
dinâmica e participativa da realidade com abordagem materialista 

histórico-dialética1,2,3. 

O método materialista histórico-dialético é caracterizado pelo 

movimento do pensamento através da 

materialidade histórica da vida dos homens 
em sociedade [...]. Neste caminho lógico, 

movimentar o pensamento significa refletir 
sobre a realidade partindo do empírico (a 

realidade dada, o real aparente, o objeto 
assim como ele se apresenta à primeira vista) 

e, por meio de abstrações (elaborações do 
pensamento, reflexões, teoria), chegar ao 

concreto: compreensão mais elaborada do 
que há de essencial no objeto, objeto síntese 

de múltiplas determinações, concreto 
pensado. Assim, a diferença entre o empírico 

(real aparente) e o concreto (real pensado) 
são as abstrações (reflexões) do pensamento 

que tornam mais completa a realidade 
observada4 (p. 86). 

No processo de trabalho da(o)s enfermeira(o)s, a TIPESC, para além de 
ser uma opção teórico-metodológica, é também uma "teoria que visa 
organizar os modos de intervenção para a superação das questões 
saúde-doença prioritariamente”5 (p. 120), podendo se constituir como 
uma ferramenta do processo de trabalho da(o)s enfermeira(o)s que 
potencializa a reflexão crítica em relação à realidade, às práticas e 
aos objetos de atenção do trabalho em saúde, porque é capaz de 
imprimir novos modos de pensar da(o)s enfermeira(o)s acerca de suas 
práticas. Um modo pautado na dialética do pensamento e não na 

linearidade dos processos e dos fenômenos. 

A dialética é “o modo de pensarmos as contradições da realidade, o 
modo de compreendermos a realidade como essencialmente 
contraditória e em permanente transformação”6 (p. 8). Na dialética 
estão articuladas “as ideias de crítica, de negação, de oposição, de 
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mudança, de processo, de contradição, de movimento e de 

transformação da natureza e da realidade social”7 (p. 84). 

As categorias conceituais que embasaram a construção do 
Subconjunto Terminológico sob o referencial teórico do materialismo 
histórico-dialético foram: processo de trabalho em saúde, processo de 
trabalho da(o)s enfermeira(o)s, determinação social do processo 
saúde-doença e saúde coletiva, e as categorias dimensionais foram: 

do estrutural, do particular e do singular. 

A violência doméstica contra a criança não é algo dado e 
naturalizado pela sociedade, mas, ao contrário, é um fenômeno 
histórico e social e que deve ser pensado, repensado e refletivo em 
suas diversas dimensões: estrutural (relações de produção, de 
formação econômica e social e das formas político-ideológicas de 
uma dada sociedade), particular (processo de reprodução dos grupos 
sociais, que são os momentos de produção/modos de trabalhar e 
reprodução/de consumo/modos de viver) e singular (as formas 
individuais de adoecer e morrer, determinadas pelo embate entre os 
potenciais de desgastes e fortalecimentos dados pelos modos de viver 

e trabalhar das pessoas)1.  

A Saúde Coletiva enquanto um campo de conhecimentos e práticas 
que sustenta uma visão de mundo materialista histórico-dialética se 
diferencia de outros campos de conhecimento da área da saúde, 
porque parte de uma concepção de saúde-doença que é definida 

como um processo em transformação5. 

 

O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

É a síntese do conjunto de determinações que 
operam numa sociedade concreta, 

produzindo nos diferentes grupos sociais o 
aparecimento de riscos ou potencialidades 

característicos, por sua vez manifestos na 
forma de perfis ou padrões de doença ou 

saúde8 (p. 40). 
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O processo de transformação do objeto pelo trabalho na área da 
saúde é intermediado por instrumentos, caracterizados pelos materiais 
e pelos saberes estruturados de seus agentes. Requer uma dada força 
de trabalho e tem uma certa finalidade que guia as ações e as 
perspectivas com as quais o objeto será transformado. Esse processo 
de transformação acontece porque o homem, enquanto ser social, 
possui necessidades a serem satisfeitas, necessidades estas que são 

produzidas pela sociedade e por ela determinadas9,10,11. 

O trabalho, como base da organização da sociedade, é operado 
pelo homem não apenas para satisfazer necessidades que são 
puramente materiais, porque até mesmo as necessidades materiais 
são imbuídas do caráter social e histórico do homem, que constitui a 
sociedade e que por ela é constituído. Assim, na relação dialética de 
transformação da natureza pelo trabalho, o homem também está 

transformando a si mesmo. 

Hoje, tem-se que a sociedade é um sistema 

material altamente complexo, cuja essência e 
base é o trabalho, enquanto atividade 

consciente e objetiva. A sociedade representa 
o conjunto de formas historicamente criadas 

da atividade conjunta do ser humano para, na 
relação dialética com a natureza, transformá-

la e ser continuamente transformado por ela12 
(p. 27). 

Dessa maneira, as ações de enfrentamento da violência doméstica 
contra a criança pela(o)s enfermeira(o)s no âmbito da Saúde 
Coletiva/Atenção Básica são consideradas ações emancipatórias dos 
sujeitos para a superação do fenômeno. Emancipatórias porque são 
dialéticas e, à medida que transformam o fenômeno da violência 
doméstica contra a criança rumo ao seu enfrentamento, é capaz de 
transformar também os sujeitos envolvidos nessas formas de 

superação. 
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ORIENTAÇÕES PARA USO 

 

Um Subconjunto Terminológico da CIPE® é um agrupamento de 
afirmativas de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem 
referentes a um determinado problema/fenômeno que é foco do 

trabalho da(o) enfermeira(o)13. 

O Subconjunto Terminológico não é algo estático e engessado, mas é 
uma das diversas ferramentas do processo de trabalho da(o)s 
enfermeira(o)s. E é no contexto do processo de trabalho da(o)s 
enfermeira(o)s e na interface com outros processos de trabalho da 
saúde e de outros setores da sociedade que ele deve usado e 

criticado.  

As ações efetivas para o enfrentamento da violência doméstica 
contra a criança passam pelo campo do trabalho interdisciplinar, indo 
além do que o serviço de saúde é capaz de fazer. Para que sejam 
transformadoras de uma dada realidade, as ações para o 
enfrentamento da violência não podem estar restritas a um único 

campo de competência e de conhecimento.  

Portanto, a(o)s enfermeira(o)s devem utilizar este Subconjunto 
Terminológico não apenas para denominar um fenômeno sobre o qual 
precisam intervir, mas para colocar em evidência um fenômeno que é 
complexo e que precisa atingir com mais agilidade as ações 

interprofissionais e intersetoriais. 

O Subconjunto Terminológico da CIPE® para o Enfrentamento da 
Violência Doméstica Contra a Criança não tem o foco apenas nos 
agravos, mas ressalta a prevenção da violência e a promoção de 

ações emancipatórias dos sujeitos. 

Por isso, acredita-se que este Subconjunto Terminológico tem o 
potencial de sistematizar uma linguagem específica para a 
Enfermagem, mas tem também o potencial de ser uma linguagem 
que se comunique com as demais áreas da rede proteção às crianças 

e suas famílias. 

Os Diagnósticos, Resultados e Intervenções do Subconjunto não se 
aplicam somente às crianças, estão também diretamente 
relacionadas à família e aos cuidadores. Daí, a importância das ações 
emancipatórias, pois quanto mais emancipados estiverem os adultos 
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responsáveis pelas crianças, mais efetivas serão as intervenções (de 
qualquer profissional ou setor) para o enfrentamento da violência 

doméstica contra a criança. 

Aqui a família é entendida a partir de estudos que tratam da família 
contemporânea. A família contemporânea, que é dinâmica, organiza-
se das mais diversas formas e conta com múltiplas composições, seja 
em relação aos membros, seja em relação à renda. Em relação à 
composição de seus membros, esta pode variar: uniões com parceiros 
separados ou divorciados, uniões de pessoas do mesmo sexo, filhos de 
outros casamentos, mães ou pais sozinhos com seus filhos, filhos de pais 
diferentes, avós com netos, e uma infinidade de outras composições 
que podem ainda abranger amigos e vizinhos, redefinindo, assim, um 
modo de pensar família muito diferente do tradicional modelo nuclear. 
Em relação à composição da renda do domicílio, esta pode ser 
constituída pelo casal, por apenas um dos cônjuges, pelos avós, pelos 

tios etc.14,15. 

O Subconjunto Terminológico não deve ser um instrumento que 
restrinja as práticas e nem deve substituir o raciocínio clínico e crítico 
dos trabalhadores. Deve ser uma ferramenta de apoio que pretende 
repensar o fenômeno da violência doméstica contra a criança em sua 

dinamicidade e historicidade. 

Para além de seu uso na denominação dos objetos de atenção sobre 
os quais a(o)s enfermeira(o)s irão atuar, o Subconjunto Terminológico 
pode apoiar também novos modos de pensar da(o)s enfermeira(o)s 
acerca de suas práticas. Um modo pautado na dialética do 
pensamento e não na linearidade dos processos e dos fenômenos (ver 

Apêndice). 
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Portanto, está organizado de forma que apresenta sugestões de 
enunciados de Diagnósticos, Resultados e Intervenções de 
Enfermagem divididos em dois principais grupos, "Fortalecimentos e 
Promoção" e "Desgastes, Causas, Manifestações e Consequências da 

Violência Doméstica Contra a Criança", sendo: 

GRUPO DE FORTALECIMENTOS E PROMOÇÃO 

9 Diagnósticos/Resultados de Enfermagem relativos à criança 

5 Diagnósticos/Resultados de Enfermagem relativos à família 

19 Intervenções de Enfermagem 

GRUPO DE DESGASTES, CAUSAS, MANIFESTAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS 

30 Diagnósticos/Resultados de Enfermagem relativos à criança 

16 Diagnósticos/Resultados de Enfermagem relativos à família 

63 Intervenções de Enfermagem 

INTERVENÇÕES PARA AMBOS OS GRUPOS 

18 Intervenções de Enfermagem 

 

Ao todo são 60 Diagnósticos/Resultados e 100 Intervenções de 
Enfermagem a partir dos quais a(o)s enfermeira(o)s têm a liberdade 
para pensar o fenômeno social da violência doméstica contra a 
criança e escolher as formas de enfrentamento que melhor 

representem a realidade na qual estão inseridos. 

Que este seja um material de construção coletiva para que, 
coletivamente, repensemos o trabalho da(o)s enfermeira(o)s e 
possamos construir ações efetivas para o enfrentamento da violência 
doméstica contra a criança e para tantos outros fenômenos sociais 

complexos sobre os quais a enfermagem atua.  
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SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA CLASSIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM − CIPE® −  
PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

A CRIANÇA 

 

 

GRUPO DE FORTALECIMENTOS E PROMOÇÃO 

DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS DE ENFERMAGEM 

 

Relativos à criança 

1. Apoio Familiar Eficaz 

2. Apoio Social Efetivo 

3. Capacidade para Participar no Planejamento do Cuidado, 
Adequada 

4. Comunicação Eficaz 

5. Continuidade do Cuidado, Eficaz 

6. Desempenho Escolar Adequado 

7. Desenvolvimento Infantil Adequado 

8. Ligação Afetiva na Relação Cuidador-Criança 

9. Socialização Eficaz 

 

Relativos à família 

1. Apoio Social Efetivo 

2. Cuidador(a) Capaz de Executar o Cuidado 

3. Enfrentamento Familiar Adequado 

4. Família/Cuidador(a) Capaz de Participar do Planejamento do 
Cuidado 

5. Prontidão para Tomada de Decisão 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

1. Elogiar os pais nas atitudes acertadas no processo educacional dos 
filhos 

2. Elogiar a atitude de analisar as possibilidades e as consequências 
envolvidas no processo de decisão  

3. Elogiar as ações que promovem proteção às crianças 

4. Elogiar as habilidades de comunicação  

5. Elogiar e apoiar as ações de respostas adequadas às necessidades 
de saúde 

6. Elogiar e estimular o relacionamento próximo e afetivo entre 
pais/cuidadores e criança 

7. Elogiar e reforçar as atitudes de realizar o cuidado 

8. Elogiar e reforçar o papel dos pais/cuidadores como cuidadores e 
protetores das crianças  

9. Elogiar o desempenho escolar adequado da criança 

10. Elogiar o desenvolvimento adequado da criança 

11. Encorajar as trocas de percepções e sentimentos entre os membros 
da família 

12. Estabelecer vínculo e relação de confiança com a 
criança/família/cuidadores 

13. Estimular e estabelecer conjuntamente mecanismos de defesa 
apropriados 

14. Estimular e reforçar o fortalecimento da rede de apoio formada por 
amigos e familiares da criança/família/cuidadores 

15. Incentivar a criança/família a planejar o futuro 

16. Orientar os pais/cuidadores sobre a importância de educar sem 
violência  

17. Reforçar a importância do diálogo como meio de resolução das 
situações cotidianas e encorajar os membros da família a 
identificarem e resolverem os conflitos por meio do diálogo  

18. Reforçar a participação em atividades sociais e comunitárias  

19. Reforçar as habilidades e os pontos positivos identificados pela 
própria criança/família/cuidadores para o enfrentamento da 
violência doméstica 
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GRUPO DE DESGASTES, CAUSAS, MANIFESTAÇÕES E  
CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A CRIANÇA 

DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS DE ENFERMAGEM 

 

Relativos à criança 

1. Abandono da Criança. Resultado de Enfermagem: Abandono da 
Criança, Ausente.  

2. Apoio Familiar Ineficaz. Resultado de Enfermagem: Apoio Familiar 
Melhorado. Apoio Familiar Eficaz.  

3. Apoio Social Inefetivo. Resultado de Enfermagem: Apoio Social 
Efetivo.  

4. Atividade Lúdica Insatisfatória. Resultado de Enfermagem: 
Atividade Lúdica Melhorada. Atividade Lúdica Satisfatória. 

5. Barreira na Comunicação. Resultado de Enfermagem: Barreira na 
Comunicação, Reduzida. Barreira na Comunicação, Ausente. 

6. Comportamento Autodestrutivo. Resultado de Enfermagem: 
Comportamento Autodestrutivo Diminuído. Comportamento 
Autodestrutivo Ausente. 

7. Comportamento de Isolamento (ou Retraimento, Introversão). 
Resultado de Enfermagem: Comportamento de Isolamento (ou 
Retraimento, Introversão), Diminuído. Comportamento de 
Isolamento (ou Retraimento, Introversão), Ausente. 

8. Comportamento Sexual Inapropriado. Resultado de Enfermagem: 
Comportamento Sexual Inapropriado, Reduzido. Comportamento 
Sexual Inapropriado, Ausente. 

9. Comportamento Violento. Resultado de Enfermagem: 
Comportamento Violento Diminuído. Comportamento Violento 
Ausente.  

10. Desempenho Escolar Prejudicado. Resultado de Enfermagem: 
Desempenho Escolar Melhorado. Desempenho Escolar Adequado. 

11. Desenvolvimento Infantil Prejudicado. Resultado de Enfermagem: 
Desenvolvimento Infantil Melhorado. Desenvolvimento Infantil 
Adequado. 

12. Enfrentamento Prejudicado. Resultado de Enfermagem: 
Enfrentamento Melhorado. Enfrentamento Adequado. 
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13. Medo. Resultado de Enfermagem: Medo Reduzido. Medo Ausente. 

14. Medo de Abandono. Resultado de Enfermagem: Medo de 
Abandono, Reduzido. Medo de Abandono, Ausente. 

15. Privação do Sono. Resultado de Enfermagem: Privação do Sono, 
Reduzida. Privação do Sono, Ausente. 

16. Rede Social Insuficiente. Resultado de Enfermagem: Rede Social 
Aumentada. Rede Social Suficiente. 

17. Risco de Dificuldade com Enfrentamento. Resultado de 
Enfermagem: Risco de Dificuldade com Enfrentamento, Reduzido. 
Risco de Dificuldade com Enfrentamento, Ausente. 

18. Risco de Ser Vítima de Abuso Infantil. Resultado de Enfermagem: 
Risco de Ser Vítima de Abuso Infantil, Reduzido. Risco de Ser Vítima 
de Abuso Infantil, Ausente. 

19. Risco de Ser Vítima de Negligência Infantil. Resultado de 
Enfermagem: Risco de Ser Vítima de Negligência Infantil, Reduzido. 
Risco de Ser Vítima de Negligência Infantil, Ausente. 

20. Risco de Sono Prejudicado. Resultado de Enfermagem: Risco de 
Sono Prejudicado, Reduzido. Risco de Sono Prejudicado, Ausente. 

21. Risco de Violência Doméstica. Resultado de Enfermagem: Risco de 
Violência Doméstica, Reduzido. Risco de Violência Doméstica, 
Ausente. 

22. Sinais de Ansiedade (descrever). Resultado de Enfermagem: Sinais 
Ansiedade (descrever), Reduzidos. Sinais de Ansiedade (descrever), 
Ausentes. 

23. Sinais de Depressão (descrever). Resultado de Enfermagem: Sinais 
de Depressão (descrever), Diminuídos. Sinais de Depressão 
(descrever), Ausentes.  

24. Socialização Ineficaz. Resultado de Enfermagem: Socialização 
Melhorada. Socialização Eficaz. 

25. Tristeza Crônica. Resultado de Enfermagem: Tristeza Crônica 
Reduzida. Tristeza Crônica Ausente.  

26. Vergonha. Resultado de Enfermagem: Vergonha Reduzida. 

27. Violência contra outras Pessoas no Domicílio. Resultado de 
Enfermagem: Violência contra outras Pessoas no Domicílio, Ausente. 

28. Vítima de Abuso Infantil. Resultado de Enfermagem: Abuso Infantil, 
Ausente. 
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29. Vítima de Agressão Sexual (ou Estupro). Resultado de Enfermagem: 
Vítima Protegida contra Novos Episódios de Agressão Sexual (ou 
Estupro). 

30. Vítima de Negligência Infantil. Resultado de Enfermagem: 
Negligência Infantil Ausente. 

 

Relativos à família 

1. Apoio Social Inefetivo. Resultado de Enfermagem: Apoio Social 
Efetivo. 

2. Atitude Familiar Conflituosa. Resultado de Enfermagem: Atitude 
Familiar Conflituosa, Reduzida. Atitude Familiar Conflituosa, 
Ausente. 

3. Capacidade do(a) Cuidador(a) para Executar o Cuidado, 
Prejudicada. Resultado de Enfermagem: Capacidade do(a) 
Cuidador(a) para Executar o Cuidado, Melhorada. Capacidade 
do(a) Cuidador(a) para Executar o Cuidado, Adequada. 

4. Capacidade para Participar no Planejamento do Cuidado, 
Prejudicada. Resultado de Enfermagem: Capacidade para 
Participar no Planejamento do Cuidado, Melhorada. 

5. Comunicação Ineficaz. Resultado de Enfermagem: Comunicação 
Melhorada. Comunicação Eficaz. 

6. Conhecimento sobre Educação Sem Violência, Insatisfatório. 
Resultado de Enfermagem: Conhecimento sobre Educação Sem 
Violência, Melhorado. Conhecimento sobre Educação Sem 
Violência, Satisfatório. 

7. Conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Insatisfatório. Resultado de Enfermagem: Conhecimento sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Melhorado. Conhecimento 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Satisfatório. 

8. Conhecimento sobre Prevenção de Queda, Insatisfatório. 
Resultado de Enfermagem: Conhecimento sobre Prevenção de 
Queda, Melhorado. Conhecimento sobre Prevenção de Queda, 
Satisfatório. 

9. Conhecimento sobre Serviços Comunitários, Insatisfatório. Resultado 
de Enfermagem: Conhecimento sobre Serviços Comunitários, 
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Melhorado. Conhecimento sobre Serviços Comunitários, 
Satisfatório. 

10. Dependência de Álcool. Resultado de Enfermagem: Dependência 
de Álcool, Reduzida. Dependência de Drogas, Ausente.  

11. Dependência de Drogas. Resultado de Enfermagem: Dependência 
de Drogas, Reduzida. Dependência de Drogas, Ausente. 

12. Enfrentamento Familiar Prejudicado. Resultado de Enfermagem: 
Enfrentamento Familiar Melhorado. Enfrentamento Familiar 
Adequado. 

13. Rede Social Insuficiente. Resultado de Enfermagem: Rede Social 
Aumentada. Rede Social Suficiente. 

14. Sinais de Depressão (descrever). Resultado de Enfermagem: Sinais 
de Depressão (descrever), Diminuídos. Sinais de Depressão 
(descrever), Ausentes. 

15. Sinais de Estresse dos Pais/Cuidadores (descrever). Resultado de 
Enfermagem: Sinais de Estresse dos Pais/Cuidadores (descrever), 
Reduzidos. Sinais de Estresse dos Pais/Cuidadores (descrever), 
Ausentes. 

16. Violência contra outras Pessoas no Domicílio. Resultado de 
Enfermagem: Violência contra outras Pessoas no Domicílio, 
Ausente. 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

1. Abordar com atenção, de maneira não punitiva e com 
segurança, a fim de fortalecer a confiança 

2. Acionar a rede e os recursos comunitários existentes para ações 
coletivas de enfrentamento da violência doméstica contra a 
criança 

3. Agendar consulta de retorno/acompanhamento (ou consulta 
subsequente)  

4. Ajudar a criança/família a relembrar situações adversas 
superadas, encorajando-as a enfrentar a situação atual  

5. Articular com outros profissionais e outros setores a intervenção 
junto à criança/família/cuidadores e o monitoramento do caso 

6. Atender a criança em ambiente com privacidade e segurança  
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7. Atender de acordo com o protocolo específico, com ações de 
caráter clínico e de proteção à criança  

8. Atender os pais/cuidadores em separado, entre si e da criança, 
no caso da suspeita da violência incorrer sobre eles 

9. Atentar para sinais de que os pais não estão afetivamente 
preparados para receber o novo bebê  

10. Auxiliar a criança a compreender que não tem culpa da situação 
de violência  

11. Avaliar a capacidade de compreensão das informações, usar 
linguagem acessível e sem pré-julgamentos e apresentar as 
informações de maneira gradual e objetiva 

12. Avaliar a pertinência de intervenções que possam colocar em 
risco a proteção à criança 

13. Avaliar as necessidades e garantir as medidas protetivas 
imediatas  

14. Construir com a família/cuidadores ações para apoio e proteção 
às crianças 

15. Construir estratégias conjuntas sobre como educar e se 
comunicar com as crianças para estabelecer limites sem violência 

16. Discutir com a equipe interprofissional projeto terapêutico para 
o(a) agressor(a)  

17. Discutir sobre educação sexual/sexualidade 

18. Construir com a escola e com os pais/cuidadores oportunidades 
para que estes participem das atividades da escola 

19. Encaminhar para assistente social e acompanhar o caso 

20. Encaminhar para serviço auxiliar de saúde e acompanhar o caso 

21. Encaminhar para serviço comunitário e acompanhar o caso 

22. Encaminhar para serviço de autoajuda e acompanhar o caso 

23. Encaminhar para serviço educacional  

24. Encaminhar, quando adequado, à terapia familiar e acompanhar 
o caso 

25. Encorajar a expressão e a verbalização de percepções, 
sentimentos, medos e dificuldades 
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26. Encorajar os pais/cuidadores a expressarem as dificuldades para 
lidar com as crianças  

27. Estabelecer com a criança/família/cuidadores ações para o 
enfrentamento da violência doméstica 

28. Estabelecer vínculo com a criança/família/cuidadores  

29. Estimular a busca de mais conhecimento sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e construir coletivamente estratégias 
de participação em atividades socioeducativas que discutam 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente  

30. Estimular o comparecimento aos serviços de saúde e garantir que 
o atendimento seja realizado 

31. Estimular o uso de recursos espirituais, se desejado  

32. Evitar perguntar direta e frequentemente sobre os detalhes da 
violência sofrida  

33. Explicar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
possibilitar formas de acessá-lo 

34. Identificar as necessidades da criança em situações de violência  

35. Identificar comportamento agressivos e/ou processo de 
mascaramento de sentimentos expressos em comportamentos 
agressivos 

36. Identificar conflitos/condições familiares geradores de violência 
ou que possam gerar maior vulnerabilidade a práticas violentas 

37. Incentivar a interação social (ampliação de rede de 
relacionamentos com pessoas significativas e com interesses e 
metas comuns) de forma gradativa 

38. Investigar a possibilidade de a criança estar sofrendo violência  

39. Investigar contexto sociofamiliar da criança e características do 
grupo social a qual pertence  

40. Monitorar ideação/gestos suicidas  

41. Notificar o caso suspeito ou confirmado de violência 

42. Observar na criança sinais de erotização precoce e/ou atitudes 
sexuais impróprias para a idade 

43. Observar sinais de descuido intencionais dos pais/cuidadores em 
relação à criança e/ou despreocupação com o bem-estar e 
desenvolvimento da criança 
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44. Obter dados sobre sinais de ansiedade/estresse/humor 
deprimido/tristeza/depressão 

45. Obter dados sobre apoio emocional 

46. Obter dados sobre capacidade para executar cuidado 

47. Obter dados sobre comportamento sexual inapropriado 

48. Obter dados sobre desempenho/frequência/convivência escolar  

49. Obter dados sobre higiene corporal e/ou oral 

50. Obter dados sobre recursos para controlar a ansiedade 

51. Obter dados sobre sinais de desconforto  

52. Obter dados sobre uso/abuso/abstinência de álcool e/ou drogas 

53. Orientar a família/cuidadores sobre como lidar com o 
comportamento autodestrutivo/agressivo  

54. Orientar família/cuidadores sobre higiene 

55. Orientar sobre segurança da criança  

56. Orientar sobre sono  

57. Ouvir as preocupações, sentimentos e perguntas e oferecer as 
informações solicitadas pela criança/família/cuidadores 

58. Planejar com os pais/cuidadores formas para construir ligação 
afetiva e vínculo de confiança com as crianças 

59. Planejar em conjunto o abandono/redução do uso de álcool 
e/ou drogas 

60. Promover ações educativas coletivas sobre educação sem 
violência  

61. Providenciar ambiente com brinquedos acessíveis e compatíveis 
com a idade  

62. Reconhecer os valores da família/cuidadores de maneira isenta 
de julgamentos 

63. Reforçar aspectos positivos 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA AMBOS OS GRUPOS 

1. Acolher a criança/família/cuidadores em suas necessidades  

2. Apoiar a família/cuidador(a) de maneira que consiga identificar 
recursos próprios, da comunidade e de projetos sociais para 

enfrentar as dificuldades cotidianas  

3. Colaborar com equipe interprofissional  

4. Construir coletivamente estratégias para participação em 

atividades sociais e comunitárias  

5. Construir coletivamente formas de a família/cuidadores acessar os 

serviços comunitários  

6. Construir com as crianças formas para que possam estabelecer 

vínculos de confiança com adultos que sejam protetores para elas 

7. Encorajar o diálogo em família para discutir os problemas e as 

possíveis soluções  

8. Enfatizar valores familiares e sociais importantes para uma 

convivência familiar fortalecida  

9. Ensinar os pais/cuidadores a reconhecer as conquistas das crianças 

10. Estabelecer vínculo com a família/cuidadores e incentivar ações 

que possam proteger as crianças 

11. Estimular e reforçar o fortalecimento da rede de apoio formada por 

amigos e familiares da criança/família/cuidadores  

12. Explicar aos pais/cuidadores a importância da recreação e lazer 

para o desenvolvimento da criança  

13. Explicar aos pais/cuidadores que as crianças são sujeitos de direito e 

que devem ser respeitadas  

14. Explicar aos pais/cuidadores o ritmo próprio de desenvolvimento de 

cada criança  

15. Garantir espaço adequado para que a criança/família/cuidadores 

expressem seus sentimentos e esclareçam suas dúvidas  

16. Oferecer feedback à criança/família quanto a seu enfrentamento 

da situação de violência doméstica 

17. Orientar e encorajar vínculos afetivos e de cuidado entre os 

pais/cuidadores e as crianças 

18. Orientar família/cuidadores sobre os cuidados e o desenvolvimento 

do bebê (ou lactente) 
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APÊNDICE 

DIAGRAMA REPRESENTATIVO DO RACIOCÍNIO CRÍTICO EM SAÚDE 
COLETIVA PARA APREENSÃO DOS FENÔMENOS SOCIAIS E PARA 
INTERVENÇÃO COM BASE NO PROCESSO DE TRABALHO 
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