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EPÍGRAFE  

"Eu não me preocupo com as coisas que sei que não sei. Eu só me 
preocupo com as coisas que não sei que não sei. Porque as coisas que 
sei que não sei são fáceis: é só procurar que vou saber. Porém, as 
coisas que não sei que não sei, não tenho nem por onde começar!" 
(Albert Einstein, 1940) 



 
 

RESUMO 

 

A pesquisa objetivou analisar percepção dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família do 

Território de Manguinhos sobre a sexualidade infantil e a implicação desta percepção para o 

cuidado à saúde da criança. A criança desenvolve-se interagindo com sua cultura num 

processo de construir e viver para formação do corpo. A que é capaz de múltiplas relações, 

está a todo momento experimentando diferentes formas de brincadeira, buscando novos 

prazeres, fazendo coisas movidas pela curiosidade e vontade de conhecer o mundo. A atenção 

integral à saúde da criança tem sido alvo de preocupação de profissionais da saúde, gestores e 

políticos, representando um campo prioritário de investimentos dentro dos cuidados à saúde 

da população. O enfermeiro exerce um papel muito importante para formação dessa criança, 

além dos cuidados a saúde voltada a patologia, que é a função de educador que irá ajudar a 

sanar curiosidades familiares e da própria criança.  Os profissionais da saúde têm dificuldades 

sobre o conhecimento da diferenciação do sexo, sexualidade e gênero para estabelecer 

métodos de cuidado à criança. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de natureza 

qualitativa. Realizado no Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF) e Clínica 

da Família Victor Valla no Complexo de Manguinhos, no Município do Rio de Janeiro, onde 

está localizado e é campo de ensino e pesquisa para ENSP/FIOCRUZ, com 8 enfermeiros 

entrevistados atuantes na Estratégia Saúde da Família. Para a obtenção da coleta de dados foi 

realizada uma entrevista individual semiestruturada, a fim de obter dados sócio demográficos 

e referente às questões da sexualidade infantil. Em termos de procedimento analítico, utilizou-

se o método de interpretação de sentidos, baseando-se em princípios hermenêutico-dialéticos. 

Os depoimentos evidenciam que o despreparo do profissional sobre o assunto e a implicação 

desta percepção para o cuidado à saúde da criança, leva a um cuidado incompleto. Neste 

sentido, refletimos sobre a importância da atuação do enfermeiro como profissional de saúde 

nas consultas, onde pode colaborar de maneira positiva com a educação de pais e crianças a 

respeito da sexualidade. 

Palavras-chave: Sexualidade, Criança, Estratégia de Saúde da Família. 

 

 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research aimed analyze the perception of the Family Health Strategy nurses Manguinhos 

Territory on child sexuality and the implication of this insight to the health care child. The 

child develops interacting with their culture in a process of building and living for formation 

of the body. What is capable of multiple relationships, is all the time trying different ways to 

play, looking for new pleasures, doing things driven by curiosity and desire to know the 

world. The comprehensive care to children's health has been the subject of concern of health 

professionals, managers and politicians, representing a priority field of investments within the 

health care to the population. The nurse plays a very important role in formation of the child, 

in addition to health care focused on pathology, which is the educator function that will help 

to remedy family trivia and the child himself. It is clear that health professionals are unaware 

of the distinction of sex, sexuality and gender to establish childcare methods. This is a 

descriptive, exploratory and qualitative. Held at Health Germano Sinval Faria Center 

(CSEGSF) and Clinical Family Victor Valla in Manguinhos complex in the municipality of 

Rio de Janeiro, where it is located and be teaching field and search for ENSP/FIOCRUZ, with 

8 nurses interviewed active the Family Health Strategy and for data collection a semi-

structured individual interview was conducted in order to obtain demographic and related 

socio given to issues of child sexuality. In terms of analytical procedure, we used the method 

of interpretation of meanings, based on hermeneutic-dialectical principles. The interviews 

show that the unpreparedness of the professional about it and the implication of this insight to 

the health care child. In this sense, we reflect on the importance of the role of the nurse as a 

health professional in the consultations, which can contribute positively to the education of 

parents and children about sexuality. 

Keywords: Sexuality, Child, Family Health Strategy. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A criança é um ser completo, tendo sua interação social e construção como ser 

humano permanentemente estabelecido em tempo integral. Sendo assim, quando se propõe a 

trabalhar com crianças devemos ter como princípio: o conhecer de seus interesses e 

necessidades. 

A atenção à saúde da criança, no Brasil, vem sofrendo transformações, tendo 

influências de cada período histórico, dos avanços do conhecimento técnico-científico, das 

diretrizes das políticas sociais e do envolvimento de vários agentes e segmentos da sociedade 

(FIGUEIREDO; MELLO, 2007). 

No Brasil, a população atingiu 202, 7 milhões de habitantes onde 7,6% da população 

são crianças com idade até 5 anos de idade (IBGE, 2014). As crianças por muitos anos foram 

tratadas da mesma forma que adultos, sem nenhuma consideração pelos aspectos relacionados 

ao crescimento e desenvolvimento infantil e foram colocadas no lugar de infante (quietinhos, 

tradução livre do francês), sem voz, como objetos da esfera doméstica em que a infância não 

era percebida pela família e nem pelo Estado como uma etapa do ciclo vital, com 

necessidades singulares (ARIÈS, 2011). 

Neste sentido, o cuidar e o educar na área da saúde da criança envolve impregnar a 

ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento da 

criança com base em concepções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade, 

peculiares à infância. 

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que 
quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a 
qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado também precisam 
seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados 
com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é 
necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseadas em conhecimentos 
específicos sobre desenvolvimento biológico, emocional e intelectual das crianças, 
levando em conta diferentes realidades socioculturais (BRASIL, 1998, p. 25). 

 
Ao longo do tempo e nas diferentes sociedades, os costumes e as ideias a respeito da 

criança e sua sexualidade variaram muito. A criança tem sexo ou não? De onde surgiu a ideia 

de comparar esses seres indefesos com as criaturas angelicais desprovidas de qualquer desejo 

carnal? Se infans é o que não fala, é possível pensarmos na sexualidade infantil como aquela 

sobre a qual não se pode falar e também não se pode ver?  Essas e muitas outras questões nos 

leva a necessidade de debates e discussões sobre a sexualidade infantil na formação 

profissional no campo da saúde e da educação (BARROSO; BRUSCHINI, 1979). 
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A partir do momento que me debrucei sobre o tema, compreendi com mais clareza que 

a sexualidade infantil é um assunto a ser debatida devido às inúmeras barreiras em diferentes 

âmbitos das sociedades, como as socioeconômicas, culturais, políticas e religiosas.  

Ariès (2011, p. 99) refere que:  

É de costume a sexualidade humana se contrapor a valores morais, demarcados e 
demarcadores de condutas, usos e hábitos sociais que se remetem a mais de um 
sujeito e por sua vez, o gênero simultaneamente está acompanhado aos preceitos das 
sociedades, levando a identificação do menino e da menina. 

 
Jesus (2007, p.190) afirma que: “a sexualidade humana se manifesta, [...] em todo e 

qualquer espaço em que o sujeito, meninos e meninas, homens e mulheres, está inserido”. 

Pensar hoje a sexualidade infantil remete a questões que transpõem a importante contribuição 

de Freud para a sexualidade do século XX sobre a centralidade do sexo em aspectos do 

desenvolvimento humano.  

As teorias desenvolvimentistas, com base nas leis biogenéticas, asseguravam um 

determinismo no desenvolvimento da criança a partir de estágios espontâneos e sequenciais 

marcados por sobreposições de estruturas matrizes. Nos Três Ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade, escrito em 1905, Freud (1996) destaca que a infância e sexualidade estão 

interligadas e que crianças ou adultos, todos são humanos, e está condição nos faz sentir, 

desejar e querer. 

Neste contexto, antes de qualquer observação, é necessário entender que, se para o 

adulto: a erotização, o preconceito e os desejos fazem parte da sexualidade humana, para a 

criança estão mais ligados a conhecimento, descoberta e curiosidade. 

A criança e sexualidade são instituições sociais ligadas a práticas relacionais e modos 

de educação, que caminham e convivem juntas sob influências do meio cultural 

(SCHINDELM, 2011). Desde o nascimento, a criança explora o prazer, os contatos afetivos e 

as relações de gênero, à medida que aprecia a textura do leite materno, relaxa após o banho 

para curtir uma soneca, desfruta do carinho dos pais e da troca de fraldas: tudo o que se 

relaciona ao prazer com o corpo está ligado à sexualidade. 

As crianças sentem prazer em explorar o corpo, em serem tocadas, acariciadas. Elas 

experimentam a si próprias e ao entorno, vivenciam limites e possibilidades (CAMARGO; 

RIBEIRO, 2009). O entendimento da sexualidade infantil é um fator crucial para 

compreender a diferença existente entre “sexo” e “sexualidade”. O sexo é entendido a partir 

do biológico, transpassando a ideia de gênero: feminino e masculino. A sexualidade é um 

fenômeno abrangente referindo-se tanto às múltiplas manifestações erógenas e corporais ao 

longo do desenvolvimento humano, como também às representações sociais e históricas que 
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dele fazem parte: valores, atitudes e concepções. Neste sentido, o conceito de sexualidade 

envolve as relações sociais e políticas que medeiam o modo como as pessoas experienciam 

seus corpos, prazeres e desejos (CHAUÍ, 1985; NUNES, 1987; RIBEIRO, 1990; 

GUIMARÃES, 1995; MAIA, 2001; BOZON, 2004; LOURO, 2007; SILVA, 2007; 

RAMIRO; MATOS, 2008; MOTTIER, 2008). 

Nunes e Silva (2006) apontam que “a sexualidade transcende à consideração 

meramente biológica, centrada na reprodução e nas capacidades instintivas”. Sendo assim, há 

muitas manifestações sexuais entre as crianças. As mais comuns, tanto no ambiente escolar 

como familiar, são as curiosidades e questionamentos, a masturbação infantil e os jogos 

sexuais. A masturbação sexual infantil, solitária ou não, é marcada, na maior parte das vezes, 

pela exploração do corpo, respondendo a um estímulo corporal imediato e não às 

representações subjetivas de fantasias eróticas adultizadas (NUNES; SILVA, 2000; MAIA; 

MAIA, 2005; RUFO, 2005; VERGUEIRO; GALLI, SILVA, 2007; RIBEIRO, 2009).  

Os primeiros anos de vida de uma criança são marcados por grandes transformações e 

descobertas. Aos poucos, os pequenos começam a entender o mundo em que vivem e 

aprendem a lidar consigo mesmos e com os outros. Os jogos sexuais são evidenciados por 

meio das brincadeiras entre grupos de crianças que envolvem situações de toques e 

visualização do corpo, como por exemplo “brincar de médico”. 

A brincadeira é uma das interações habitual da infância que transforma por meio da 

imaginação o espaço vivido como espaço afetivo. Vygotsky (2002, p.122-3) afirma que no 

brincar a criança cria uma situação imaginária que “está presente no consciente, e como todas 

as funções da consciência, ela surge originalmente da ação com o outro”. 

Nunes e Silva (2006, p.77) afirmam que: 

Durante as primeiras fases do desenvolvimento sexual infantil a descoberta do 
próprio corpo e a exploração de suas múltiplas possibilidades e características 
constituem um mundo próprio para a criança. A manipulação dos órgãos sexuais, 
que se organiza ao redor de 3 ou 4 anos, é uma das mais intensas descobertas 
infantis. A manipulação dos órgãos genitais proporciona intensa experiência de 
prazer para a criança. Não se trata ainda de uma busca intencional, daí ser 
absolutamente ridículo e descabido reprimi-la como “masturbação” ou 
“perversidade”. A manipulação obedece a impulsos biológicos e psíquicos que 
satisfazem às crianças e lhes proporcionam uma apropriação sensorial de seu corpo e 
suas potencialidades. 

 
O corpo infantil, na inter-relação de laços estreitos e afetuosos de intimidades, passa a 

ser um palco de manifestações de sensual intimidade decorrentes de abraços, carinhos e 

afagos trocados pelos pequenos com seus pares, familiares e também com os educadores. 

Desde o nascimento, o corpo da criança possui inúmeros pontos anatômicos, geradores e 

produtores de sensações e de excitação sexual. Os pequenos sentem prazeres e desprazeres 
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corporais e os expressam por emoções oriundas dos afetos e das carícias provocados pelo 

outro, evidenciando uma sexualidade infante sentida, vivida e simbolizada de maneira 

singular (SCHINDELM, 2011). 

As crianças desenvolvem-se interagindo com suas culturas num processo de construir 

e viver seus corpos segundo rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos e 

convenções, transformando o corpo biológico num corpo histórico e com sentido social 

(LOURO, 2001). 

Já se faz quase um século que Freud descreveu a sexualidade infantil, escandalizando 

a sociedade daquela época. Desde então, muito se estudou e falou sobre este assunto e, mais 

recentemente, com a inclusão da educação sexual nas escolas - pais, educadores e 

profissionais da saúde - estão se dando conta de que as antigas fórmulas de “se livrar” do 

problema já não funcionam mais. As crianças sofrem cada vez mais a influência da TV, de 

amigos, de parentes, de babás e cuidadoras, muitas vezes recebendo noções erradas e 

prejudiciais à saúde. Se todos nós - pais, educadores e profissionais da saúde - se 

conseguirmos manter um canal aberto com nossas crianças, poderemos discutir e intervir no 

processo saúde e doença da população infantil. 

 

1.1 OBJETO DO ESTUDO 

A percepção dos enfermeiros da Estratégia de saúde da Família do Território de 

Manguinhos sobre a sexualidade infantil e a implicação desta percepção para cuidado à saúde 

da criança.  

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

• Como o enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família do Território de Manguinhos 

percebe a sexualidade infantil?   

• Qual é a implicação desta percepção para o cuidado à saúde da criança? 

1.3 OBJETIVO 

Analisar a percepção do enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família do Território de 

Manguinhos sobre a sexualidade infantil e a implicação desta percepção para o cuidado à 

saúde criança. 
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1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

As crianças são sujeitos de direitos e devem ser tratadas com prioridade absoluta nas 

políticas de saúde. A situação da criança brasileira, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD) 2006 mostra que no Brasil cerca de 21 milhões da população 

(equivalente a 11%) são pertencentes à primeira infância, crianças de 0 a 6 anos (UNICEF, 

2008).  

É como se vivêssemos em um país com vários países e frente a esta contingência a 

atenção a saúde deve ser concentrada principalmente no primeiro ano de vida, devido à faixa 

de maior ocorrência de óbitos infantis e o início do fortalecimento de bases psíquicas deste 

sujeito (CNDSS, 2008; WERNER, 2005) e a saúde pública tem obtido resultados notáveis 

nas últimas décadas, particularmente em relação à redução dos índices de muitas doenças 

infantis. 

A atenção integral à saúde da criança tem sido alvo de preocupação de profissionais da 

saúde, gestores e políticos, representando um campo prioritário de investimentos dentro dos 

cuidados à saúde da população. Este estudo traz subsídios sobre ensino de enfermagem, frente 

às novas propostas e diretrizes curriculares, que se caracteriza por apresentar desafios 

cruciais, considerando que se dá tanto em nível de sala de aula e laboratório, quanto em nível 

de prática, nas instituições de saúde e de educação (WALDOW, 2009).  

A educação tem um papel essencial na construção do futuro da enfermagem, sendo 

primordial na preparação de profissionais, desse modo o enfermeiro deve continuamente 

examinar e desenvolver o conteúdo já existente e introduzir novas metas, conteúdos e 

métodos de ensino que alcancem as necessidades das pessoas a quem servem. (ZANOTTI, 

1996; SILVA, 2004) e é importante que os profissionais de saúde da Atenção Primária em 

Saúde ampliem o olhar sobre as questões relativas à sexualidade infantil, buscando conectá-lo 

ao contexto familiar, social e cultural em que as crianças estão inseridas (BRASIL, 2013). 

Investir no cuidado e na educação da criança, garantindo seu pleno desenvolvimento 

na primeira infância, é base de todas as demais competências para uma vida digna como um 

futuro cidadão, consciente de seus direitos e deveres e a melhor e mais eficaz forma de 

fomentar a saúde social. 

O presente estudo está inserido na Linha de Pesquisa - Estudos da sexualidade nas 

sociedades contemporâneas e no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Sexualidade, Gênero e 

Reprodução Humana do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica da 

Universidade Federal Fluminense. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  
 

2.1 A CRIANÇA E A SEXUALIDADE INFANTIL 

Quando uma criança nasce e é definida como saudável, normalmente a primeira coisa 

que as pessoas desejam saber é o sexo. Na maioria das sociedades contemporâneas, as 

divisões entre menino e menina, masculino e feminino são fundamentais no reconhecimento 

identitário (PAECHTER, 2009). A criança é um ser único e singular que apresenta 

potencialidades de vir-a-ser e limitações de seu processo de crescimento e desenvolvimento, 

na qual a infância representa um momento especial na formação do ser humano, pois é 

quando ela se percebe no mundo, passa a interagir com outros indivíduos, descobre suas 

capacidades, vivencia algumas vulnerabilidades, experimenta dificuldades e aprende a 

constituir-se como ser (SCHAURICH et al., 2007). 

Mas o que é ser ‘criança’? Por que ser criança é a melhor coisa do mundo? Talvez 

porque a criança pode dizer a verdade quando quiser, pode fazer várias brincadeiras que o 

adulto não pode, pode ficar na cama até mais tarde. Pode andar de bicicleta, empinar pipa, 

jogar bola na praça, pular amarelinha e corda, ir no parque de diversões e quando acordar 

ainda pode ganhar um beijinho dos pais. 

A criança vivencia durante seu crescimento e desenvolvimento, inúmeras situações 

que lhe permitem experimentar o mundo à sua volta. Interage, cresce e desenvolve 

habilidades e conhecimentos que lhe proporcionam fazer parte do viver no ambiente que está 

inserida, ao interagir com as pessoas que a cerca. Desta forma, meninos e meninas tornam-se 

um ser único, dotado de identidade e singularidade que possui desejos, afetos e desafetos 

descobertos e experimentados em sua pequena caminhada, mas que são parte de si, fazendo-a 

diferente das outras pessoas que convive, o que caracteriza a sua subjetividade 

(PERSEGONA, 2008). 

As crianças, capazes de múltiplas relações, estão a todo momento experimentando 

diferentes formas de brincadeira, buscando novos prazeres, fazendo coisas movidas pela 

curiosidade e vontade de conhecer o mundo.  

Sarmento (2009, p.11) refere que: 

A criança é o sujeito das infâncias, que se apresentam em realidades atravessadas 
por desiguais oportunidades de desenvolvimento. Sendo assim, a infância hoje não é 
mais vista e estudada por conceitos universais, mas histórica e culturalmente 
localizada através de crianças vistas como sujeitos que vivem em lugares e tempos 
específicos.   
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A sexualidade infantil e seu desenvolvimento são fortemente marcados pela cultura e 

pela história de cada sociedade, que impõe regras de relevada influência no comportamento 

dos indivíduos. Esta marca cultural faz-se presente no desenvolvimento da sexualidade 

infantil pela maneira, por exemplo, como os adultos reagem ao prazer manifesto pela criança 

nos primeiros movimentos exploratórios que fazem em seu corpo (SCHINDELM, 2011). 

Na concepção freudiana, o desenvolvimento da personalidade atribui uma nova 

importância às necessidades da criança em diversas fases do desenvolvimento humano e 

destaca as consequências da negligência dessas necessidades para a formação da 

personalidade de um ser humano e na concepção de Vygotsky, o desenvolvimento da criança 

sofre influências socioculturais, ou seja, o desenvolvimento não pode ser separado do 

contexto social e a cultura afeta a forma como a criança pensa e o que ela pensa. 

A todo momento a sociedade brasileira traz concepções atribuídas às meninas 

traduzidas por posturas de ser educada, obediente, sentimental, frágil, aplicada e facilmente 

conduzida por regras e normas. Dos meninos são esperadas qualidades como ser ativo, viril, 

corajoso, líder, prático e ousado. Assim, as instituições de saúde e de ensino colaboram no 

desenvolvimento humano de tipos de identidades consideradas como as mais adequadas para 

meninos e meninas (PAECHTER, 2009). 

 Nos perguntamos constantemente se o brincar pode auxiliar nas construções de 

identidades de gênero das crianças? Se o brincar constituídos nessa etapa de escolarização são 

formas de educar para a heteronormatividade ou apenas práticas naturalizadas recorrentes? O 

que é ser menino e o que é ser menina na sociedade atual? Para Souza e Altmann (1999) o 

desenvolvimento dos papéis de gênero e a construção da identidade são forjados socialmente 

e aprendidos desde o nascimento, com base em relações sociais e culturais que se estabelecem 

a partir dos primeiros meses de vida.  

Achar, por exemplo, que meninas são naturalmente mais sensíveis ou que os 
meninos são mais agressivos são ideias muito difundidas ainda hoje e que precisam 
ser problematizadas e historicamente compreendidas. Há um enorme investimento 
da sociedade em geral, para que os sujeitos sejam ou se comportem desta ou daquela 
forma, que gostem de determinadas coisas em função do seu sexo. Os tipos de jogos, 
brinquedos e brincadeiras que oportunizamos a meninos e meninas, a utilização dos 
espaços que permitimos a um e a outro, são alguns exemplos de como os indivíduos 
vão se construindo. (SOUZA; ALTMANN, 1999, p. 23) 

 
Face a isso, ao abordar e contextualizar o desenvolvimento da criança, percebemos 

que os significados de gênero são impressos nos corpos de meninos e meninas de acordo com 

as expectativas colocadas diariamente para as crianças, na forma como educadores e 

profissionais da saúde interagem com elas. Finco (2004, p. 280) esclarece que os corpos de 
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meninas e meninos passam, desde muito pequenos, por um processo de feminilização e 

masculinização, responsável por torná-los “mocinhas” ou “moleques”. 

Para Louro (1997, p. 77), gênero refere-se “ao modo como as diferenças sexuais são 

compreendidas numa dada sociedade, num determinado grupo, em determinado contexto”. 

Isso quer dizer que não é propriamente a diferença sexual – de homens e mulheres – que 

delimita as questões de gênero, e sim as maneiras como ela é representada na cultura através 

do modo de falar, pensar ou agir sobre o assunto.  

Nossa identidade ou nossas múltiplas identidades como refere Hall (2002, p.32) são 

constituídas por meio do convívio social que estabelecemos com grupos de identificação 

primária e secundária, ou seja, a família, a escola e o contexto social. Segundo este autor, “A 

criança é produzida ‘como um efeito’ do discurso e no discurso, no interior de formações 

discursivas específicas, não tendo qualquer existência própria”. 

Não podemos pensar que a criança vai se desenvolver com o tempo, pois esta não tem, 

por si só, instrumentos para percorrer sozinha o caminho do desenvolvimento, que dependerá 

das suas aprendizagens mediante as experiências a que foi exposta.   

As experiências infantis por meio da aprendizagem social repercutem fortemente na 

vida de uma criança e de maneira recíproca a sexualidade tem potencial para interferir nos 

aspectos social e psicológico do desenvolvimento humano (GIR; NOGUEIRA; PELÁ, 2000) 

e ainda, Sampaio et al. (2000) afirmam que o desenvolvimento dos papéis de gênero e a 

construção da identidade são socialmente construídos e aprendidos desde o nascimento de 

uma criança. 

A criança é um ser pensante, capaz de vincular sua ação à representação de mundo que 

constitui sua cultura e é neste sentido, que o profissional enfermeiro ao acompanhar o 

crescimento e desenvolvimento da criança nos serviços de saúde e ao assisti-la no processo 

saúde e doença, necessita estabelecer uma escuta aberta e um diálogo franco de modo a 

acolher as dúvidas dos pais e da criança lidando com as manifestações da sexualidade na 

infância e partindo do compromisso com o cuidar da criança, e que lhe é atribuído a 

responsabilidade de lidar com todas as necessidades básicas humanas. 
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2.2 O TERRITÓRIO DE MANGUINHOS E O CUIDADO NA ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE DA CRIANÇA VOLTADO PARA A SEXUALIDADE INFANTIL 

A cidade do Rio de Janeiro é marcada por uma forte fragmentação e segregação social, 

possuindo áreas mais ou menos valorizadas conforme a presença de investimentos públicos e 

do capital privado. Tais diferenças produzem contradições no espaço da cidade que se 

refletem no modo de vida de seus moradores. 

O Complexo Manguinhos é um microcosmo da desigualdade brasileira, onde as 

moradias convivem com empresas públicas e privadas, nacionais e transnacionais. Nas 

delimitações, tanto do complexo quanto do bairro, os espaços para habitação são, em sua 

grande maioria, territórios favelizados, que apresentam diversas carências e necessidades 

(BUENO & LIMA, 2010). 

O espaço da favela, habitado pelas camadas populares, é visto pelos setores 

dominantes como o lugar da falta dos bens materiais e simbólicos da sociedade e pela 

estigmatização da sua população, tomada como marginal e perigosa. Sendo assim, para 

compreendermos as condições em que se encontra o território de Manguinhos temos que olhar 

para ele por várias "janelas”. Pela janela da política, pela janela da economia, pela janela da 

saúde, pela janela da educação, pela janela do ambiente, pela janela cultural, pela janela do 

esporte e lazer e tantas outras janelas que precisamos abrir para determinarmos a saúde do 

território, as condições de vida de seus moradores, o exercício dos direitos humanos e a 

cidadania. 

O território de Manguinhos tem como principal característica sócio-política o fato de 

ser composto por 13 favelas, nas quais as condições de vida são bastante complexas, 

chegando, nas mais pobres, a apresentar um panorama de extrema precariedade. As crianças 

moradoras do território de Manguinhos, ainda que permaneçam grande parte do seu dia na 

escola, vivenciam o tempo livre fora de suas casas, brincando com outras crianças, ocupando 

os becos e os espaços comuns da favela, o que a expõe a riscos. 

O Território de Manguinhos teve sua ocupação em quatro momentos: início do século 

XX - Amorim ou Parque Oswaldo Cruz; 1940/1950 - Varginha ou Parque Carlos Chagas, 

CHP2, Parque João Goulart, Vila Turismo; 1990/1995 Conjunto Habitacional Nelson 

Mandela, Conjunto Habitacional Samora Machel, Mandela de Pedra; 2004/2007 - Vitória de 

Manguinhos ou CONAB, Nova Era ou Embratel (Figura 1), com uma população de cerca de 

cinquenta mil habitantes e cada uma das comunidades apresenta uma história particular, com 

determinações bastante variadas (FERNANDES & COSTA, 2009). 
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Figura 1: Delimitação do Território de Manguinhos, 2011. 

 
Fonte: Núcleo de Saúde Coletiva. Teias-Escola Manguinhos, 2011. 
 
 

De acordo com o Censo Domiciliar 2010, realizado pelo Centro de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ, 2010), a estimativa 

populacional do Território de Manguinhos chega a 31.535 pessoas, sendo a média de 

habitantes por domicílio igual a 2,8. Quase 54% das famílias que residem no Território de 

Manguinhos passaram a morar na década de 2000; 76% das residências são feitas de alvenaria 

e 63% com um único cômodo utilizado como dormitório e são, em sua grande parte, próprias. 

Os moradores do Território de Manguinhos estão sob o cuidado de treze equipes de 

saúde da família (Figura 2) e a distribuição de crianças cadastradas pela saúde da família 

corresponde 8,52% na faixa etária de 0 a 4 anos de idade e 9,16% na faixa etária de 5 a 9 nos 

de idade. 

Figura 2: Mapa das 13 equipes de Saúde da Família do Complexo Manguinhos. 

 
                                            Fonte: Núcleo de Saúde Coletiva. Teias-Escola Manguinhos, 2011. 
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Falar de território no campo da saúde é falar de um conceito e uma estratégia crucial 

para a garantia dos direitos e dos cuidados integrais no âmbito da saúde de uma população. 

Ele é um espaço geográfico, social e político em permanente transformação das práticas de 

saúde.  

Muito além de ser meramente o espaço político-operativo do sistema de saúde, o 

território é o espaço onde se verifica a interação população-serviços no nível local, se 

caracteriza uma população específica, vivendo em tempo e espaço determinados, com 

problemas de saúde definidos e que interage com os gestores das distintas unidades 

prestadoras de serviços de saúde (UNGLERT, 1999; MONKEN; BARCELLOS, 2005). 

O Teias-Escola Manguinhos, iniciado em 2009, fundamenta-se no conceito de 

Território Integrado de Atenção à Saúde como um novo modo de organização da gestão e 

atenção à saúde na comunidade do Complexo Manguinhos ofertando a atenção primária nos 

moldes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) a toda a população residente no Complexo 

Manguinhos e gerenciando ações e serviços primários com eficiência e qualidade de forma 

humanizada (ENGSTROM; FONSECA; LEIMANN, 2012). 

A violência, insegurança constante, estresse e precariedade são aspectos que fazem 

parte da realidade cotidiana do Território de Manguinhos e o cuidar das crianças que ali 

residem torna-se uma missão árdua e complexa.  

O Ministério da Saúde intensificou sua atuação na promoção da saúde da criança até 

cinco anos e criou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança - PAISC - cujas 

ações básicas de saúde visam assegurar integralidade na assistência prestada pelos serviços de 

saúde, deslocando o enfoque da atenção voltada às patologias para a priorização das ações 

preventivas, em que o eixo básico é garantir o adequado crescimento e desenvolvimento da 

criança (LIMA; MELLO, 2004). 

Em suas diferentes abordagens de cuidado, o enfermeiro exerce papel fundamental na 

assistência à criança, na qual avaliar o crescimento e desenvolvimento infantil é uma das 

atribuições do enfermeiro na atenção básica de saúde e parte integrante da consulta de 

enfermagem à criança (BRASIL, 2011) e é na primeira infância que as crianças começam a 

formar suas ideias sobre sexo, gênero e sexualidade com base na observação e vivência com 

família, educadores e mesmo com outras crianças, de tal forma que a educação para a 

sexualidade vai incluir também a questão de gênero, onde as meninas serão remetidas a 

atributos entendidos como femininos, e os meninos, a qualidades esperadas da população 

masculina (SCHINDHELM, 2011). O que fica fortemente pontuado na observação das 

brincadeiras infantis, porém, é que a criança não traz em si a prática sexista, e que, na 
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verdade, a oposição e a hierarquia dos sexos vão sendo aprendidas por elas no espaço familiar 

e na escola (FINCO, 2003). 

Um estudo realizado em uma escola particular de Educação Infantil no município de 

Porto Alegre, com crianças na faixa etária dos cinco anos, Guerra (2005) constatou que as 

crianças falavam muito sobre sexualidade, por vezes, de maneira explícita, mas muitas vezes 

utilizando-se de sutilezas e estratégias para expressarem “aquilo que os adultos não deveriam 

saber”. Esse comportamento deixa claro como a sexualidade e a curiosidade são 

características presentes desde a mais tenra infância, e, mais que isso, como as condutas frente 

a essa temática já são condicionadas ao que as crianças percebem nos adultos: atitudes 

desveladas de silêncios e segredos. Na observação das brincadeiras das crianças, notou-se 

ainda uma outra atitude que remonta ao imaginário adulto: uma associação de sexualidade 

com aspectos de sujeira. 

A sexualidade é tema que envolve diretamente a Enfermagem, uma vez que as práticas 

do cuidado remetem ao contato com os corpos, com a intimidade e com o erótico. Nos 

domínios da promoção e da educação para a saúde, não há como desconsiderar o lugar que 

ocupam hoje as discussões acerca dos direitos sexuais e direitos reprodutivos como direitos 

humanos inalienáveis de homens e mulheres. Apesar disso, estudos recentes, especialmente 

na Enfermagem, têm mostrado que, muitas vezes, a sexualidade fica escamoteada na interface 

com o cuidado na formação do enfermeiro (CARVALHO, 2005). 

Historicamente, a Enfermagem brasileira tem mantido a formação profissional baseada 

no modelo biomédico e, por longo período, deu grande ênfase à assistência de enfermagem 

centrada em procedimentos técnicos desenvolvidos no corpo biológico, negando, de certa 

maneira, a multidimensionalidade humana. Percebe-se, na atualidade, movimento que busca 

ampliar as formas do cuidado para além das técnicas e dos aspectos eminentemente 

biológicos.  

O enfermeiro tem na prática desenvolvida em unidades de Atenção Primária em Saúde 

(APS) o desafio de implementar o cuidado em enfermagem na construção de relações 

interpessoais de diálogo, escuta, humanização e respeito. Esta prática perpassa, portanto, pela 

compreensão do enfermeiro sobre o significado do seu fazer profissional, ou seja, do praticar 

o cuidado de enfermagem na APS (ACIOLI et al., 2014). 

O cuidado é considerado como o objeto e a essência da enfermagem, pois essa 

profissão envolve vários saberes, entre eles, o saber afetivo - a arte de cuidar (WALDOW, 

2008; SERRANO et al., 2008). 
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Segundo Kebian e Acioli (2010), historicamente, o cuidado em saúde evoluiu de 

técnicas estritamente curativas e individualizantes para práticas integrais e coletivas e o 

processo de cuidar envolve uma relação entre a pessoa que cuida e o sujeito, na qual o 

contexto socioeconômico e as singularidades políticas e culturais estão intimamente presentes 

(SERRANO et al., 2008). 

Com isso, pode-se inferir que as práticas de cuidado do enfermeiro na Atenção 

Primária em Saúde ganham significado importante, pois é neste campo que muitos contextos 

se expressam claramente, refletidos através da aproximação social e cultural com a população. 

Consequentemente, as necessidades de saúde são identificadas in loco, o que pode 

proporcionar o desenvolvimento de práticas de cuidado mais coerentes e eficazes (ACIOLI et 

al., 2014). 

A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades 

humanas. No entanto, os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves 

consequências para os indivíduos e comunidades. Assim, ações vêm sendo exploradas a fim 

de garantir e manter a qualidade de vida da população (BRASIL, 2009). 

Para que a criança cresça de maneira saudável e esteja preparada para enfrentar as 

transformações que ocorrem em seu organismo, é necessário que ela receba cuidados 

específicos, capazes de promover seu bem-estar físico e prevenir problemas que possam 

interferir em seu desenvolvimento neuropsicomotor (BRASIL, 2006). 

Na atenção primária à saúde, um dos instrumentos utilizados para o acompanhamento 

da saúde das crianças é a Consulta de Puericultura desenvolvida tanto pelo médico quanto 

pelo enfermeiro. A partir do acompanhamento e desenvolvimento da criança é possível 

estabelecer condutas preventivas à sexualidade infantil. 
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 
 
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e exploratória. As pesquisas 

exploratórias “... visam proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do 

assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que 

possam ser pesquisadas por estudos posteriores” (GIL, 2002). A abordagem qualitativa 

“conforma melhor as investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de 

histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e para a análise de discursos e de 

documentos” (MINAYO, 2014). 

A abordagem qualitativa, em Ciências Sociais, pode ser ancorada em diferentes 

referenciais teórico-metodológicos. Neste estudo, optou-se pela perspectiva hermenêutico-

dialética. A hermenêutica é a busca de compreensão de sentido que se dá na comunicação 

entre seres humanos, tendo na linguagem seu núcleo principal. A dialética é a ciência e a arte 

do diálogo, da pergunta e da controvérsia. Na articulação, a hermenêutico-dialética projeta um 

caminho de pensamento e valoriza elementos de outras abordagens. Essa ferramenta não se 

ancora em nenhuma técnica específica e vem a ser bastante produtiva para fundamentar as 

avaliações qualitativas. Tanto a hermenêutica quanto a dialética trazem em seu núcleo a ideia 

fecunda dos condicionamentos históricos da linguagem, das relações e das práticas 

(MINAYO et al., 2005).  

 A abordagem hermenêutica, do ponto de vista metodológico, desenvolve-se nos 

seguintes parâmetros: busca diferenças e semelhanças entre o contexto dos autores e o 

contexto do investigador; explora as definições de situação do ator, supõe o compartilhamento 

entre o mundo observado e os sujeitos, com o mundo da vida do investigador; busca entender 

os fatos, os relatos e as observações e apoia essa reflexão sobre o contexto histórico; julga e 

toma decisão sobre o que ouve, observa e compartilha; e produz um relato dos fatos em que 

os diferentes atores se sintam contemplados e já a dialética busca nos fatos, na linguagem, nos 

símbolos e na cultura, os núcleos obscuros e contraditórios para realizar uma crítica sobre 

eles.  

O pensamento dialético precisa criar instrumentos de crítica e de apreensão das 

contradições da linguagem, compreender que a análise dos significados deve ser colocada no 

chão das práticas sociais, valorizar os processos na dinâmica das contradições, no interior das 

quais a própria oposição entre o avaliador e avaliado se colocam, e ressaltar o 

condicionamento histórico das falas, relações e ações (MINAYO, 2010). 
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A partir dos princípios da amostragem da pesquisa qualitativa de Minayo (2014), foi 

escolhido os participantes que detém os atributos relacionados ao que se pretende estudar. Foi 

escolhido, assim, um número de protagonistas suficiente para que se possa ter certa 

reincidência das informações e a possibilidade de incluir outros até que fosse possível uma 

discussão densa das questões da pesquisa. Na definição de nossa amostragem, desta forma, 

não buscamos uma representatividade numérica e sim um aprofundamento de nossa temática 

(GOMES, 2003).  

Utilizou-se como critério de inclusão: enfermeiros das equipes da Clínica da Família 

Victor Valla e do Centro Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF/FIOCRUZ) e o critério de 

exclusão: enfermeiros das equipes da Clínica da Família Victor Valla e do Centro Escola 

Germano Sinval Faria (CSEGSF/FIOCRUZ) que não expressam o desejo de participar, os que 

estão de férias e/ou de licença no período da coleta.  

Os cenários utilizados foram a Clínica da Família Victor Valla e Centro Escola 

Germano Sinval Faria (CSEGSF/FIOCRUZ) situado no Território de Manguinhos no 

município do Rio de Janeiro. 

O CSEGSF está vinculado a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 

(ENSP/FIOCRUZ) e foi inaugurado em 1967 com a finalidade de atender prioritariamente a 

população moradora no Complexo de Manguinhos, no Município do Rio de Janeiro, onde está 

localizado e ser campo de ensino e pesquisa para ENSP/FIOCRUZ. Em 2009, o 

CSEGSF, reafirma a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro (ENGSTROM; FONSECA; LEIMANN, 2012).  

As equipes atuam no CSEGSF e em parceria com este, através do Teias -

Território Integrado de Atenção à Saúde. Tem em sua base os pressupostos do SUS e prioriza 

as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, tendo 

como objetivo reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases, levando a saúde para 

mais perto da família para melhorar a qualidade de vida da população (ENGSTROM; 

FONSECA; LEIMANN, 2012). 

A Estratégia de Saúde da Família no Território de Manguinhos ampliou para cerca de 

37.000 pessoas em 2010, constituindo-se por “treze equipes de Saúde da Família que cuidam 

de todas as áreas do território, cinco equipes de Saúde Bucal, além de uma equipe de 

Consultório na Rua, um Núcleo de Apoio à Saúde da Família e uma Academia Carioca da 

Saúde” (ENGSTROM; FONSECA; LEIMANN, 2012). 

O CSEGSF conta também com uma equipe multiprofissional composta pelas seguintes 

especialidades: Clínica Geral; Dermatologia; Enfermagem; Estomaterapia; Fonoaudiologia; 
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Geriatria; Homeopatia; Nutrição; Odontologia; Pediatria; Psicologia; Psiquiatria; Serviço 

Social. Os profissionais da equipe multiprofissional realizam consultas individuais, atividades 

em grupos, apoio diagnóstico terapêutico e atividades na comunidade.   

A Clínica da Família Victor Valla (CFVV) inaugurada em 2010 com recepção e 

espaço de acolhimento; 11 consultórios; 3 consultórios de Odontologia e 1 escovário; 

farmácia; sala para vacinação; sala para curativos; sala de coleta de exames; sala de reunião 

de grupo; sala de procedimentos; sala administrativo/gerente; sala dos agentes de saúde; 

Espaço de Educação Permanente (sala reunião e laboratório de Informática com 12 

computadores) cujo funcionamento é de segunda a sexta feira no horário de 07 às 17 h e nos 

sábados de 08 às 12 h. São  seis equipes de saúde da família; um Consultório na Rua e três 

equipes de saúde bucal e conta-se com a colaboração de alunos de graduação e pós-graduação 

inseridos no serviço (ENGSTROM; FONSECA; LEIMANN, 2012). A partir de 2014, o 

CFVV passou a funcionar com horário estendido de 07 às 19 horas. 

Do total de 13 enfermeiros distribuídos na Clínica da Família Victor Valla e no Centro 

Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF/FIOCRUZ), 8 enfermeiros foram os participantes da 

pesquisa, tendo-se cumprido a formalidade legal exigida na Resolução n. 466/12, assinando o 

Termo do Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) e 4 enfermeiros encontravam-se de 

licença e 1 afastado para o mestrado no período da coleta dos dados. 

Para a coleta de dados, foi utilizado um roteiro de entrevista individual 

semiestruturado, constituído de duas partes; a primeira contendo dados da caracterização 

sócio demográfica dos participantes do estudo, como: idade, sexo, estado civil, religião, 

quesito cor/raça, tempo de formação, curso de especialização, vínculo empregatício e tempo 

de atuação (Apêndice 1). A segunda parte consta de questões que têm como foco a percepção 

dos enfermeiros sobre a sexualidade infantil e a implicação para o cuidado da saúde da 

criança (Apêndice 2). 

A entrevista é um procedimento utilizado na investigação com o objetivo de coletar 

dados ou auxiliar na elaboração de um diagnóstico ou tratamento de um problema social. 

Trata-se do encontro de entrevistador e entrevistado, face-a-face, a fim de que o primeiro 

obtenha informações a respeito de um determinado assunto ou problema: averiguação de 

fatos; levantamento de opiniões; determinação de sentimentos; descoberta de planos de ação 

(LAKATOS e MARCONI, 2001; GIL, 2002).  

Para captar com maior fidedignidade as falas dos participantes do estudo, as 

entrevistas individuais foram realizadas nas terças-feiras e quartas feiras no horário de 8 às 15 

horas na sala da gerência da Clínica da Família Victor Valla e nos consultórios de 
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atendimento do Centro Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF/FIOCRUZ) gravadas em 

aparelho de MP4 do modelo Sony ICD-P620, previamente permitido pelos participantes 

através da anuência e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Estas serão 

armazenadas por um período de cinco anos. Após este período serão deletadas as 

informações. As transcrições imediatas das entrevistas permitiram organizar as ideias em 

relação aos questionamentos e ao ponto de saturação (BERTAUX,1980). 

Foram realizadas 8 entrevistas, que totalizaram, 34 minutos e 16 segundos de gravação 

e 7 páginas de transcrição. As entrevistas totalizaram em média de 4 minutos e 27 segundos e 

foram escolhidos os codinomes da categoria profissional dos participantes da pesquisa. 

Em termos de procedimento analítico adotado neste estudo, utilizou-se o método de 

interpretação de sentidos, ferramenta baseada em princípios hermenêutico-dialéticos para a 

interpretação das entrevistas. A partir dos dados coletados foram formuladas categorias nas 

quais foram agrupados elementos, ideias, expressões e palavras que se repetem ou são 

frequentes, para estabelecer classificações. A categorização dos dados significa apontar 

categorias nas quais se encaixam as expressões emitidas sobre um tema. O assunto, assim, é 

organizado de acordo com as palavras que costumam ser frequentes e que podem fornecer 

explicação consensual (LEOPARDI, 2001). 

Uma pesquisa deve estar sempre intimamente relacionada com as transformações da 

sociedade, de um grupo social ou de uma profissão, de modo que seus objetivos, sua dinâmica 

e seus resultados têm como cliente alvo, direta ou indiretamente, o ser humano, sua vida e seu 

ambiente. Portanto, a preocupação fundamental da pesquisa necessariamente deve estar 

centrada na busca do bem-estar das pessoas. 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (CEP/HUAP), etapa obrigatória a todos os levantamentos que envolvem seres 

humanos. O procedimento obedece aos ditames da Resolução n. 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde, que estabeleceu as regras para a constituição desses Comitês e fixou as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 141) sob o Protocolo CAAE: 57072116.0.0000.5243. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS DISTRIBUIDOS NA CLÍNICA DA 

FAMÍLIA VICTOR VALLA E NO CENTRO ESCOLAR GERMANO SINVAL 

FARIA (CSEGSF/FIOCRUZ). 

 

A escolha das entrevistas individuais se deu a partir dos enfermeiros distribuídos na 

Clínica da Família Victor Valla e no Centro Escola Germano Sinval Faria 

(CSEGSF/FIOCRUZ) em querer participar da pesquisa e para facilitar a compreensão do 

leitor, foi colhido os dados sócios demográficos que dizem respeito a idade, sexo, estado civil, 

religião, quesito cor/raça, tempo de formação, curso de especialização, vínculo empregatício e 

tempo de atuação que foram organizados nos quadros a seguir: 

Quadro 1- Caracterização dos enfermeiros segundo idade, sexo, estado civil, quesito cor/raça 
e religião. 

 
Profissional 

 
Idade 

 

 
Sexo 

 
Estado Civil 

 
Cor/raça 

 
Religião 

Enfermeiro 1 32 F Casada Branca Católica 

Enfermeiro 2 37 F Casada Parda Evangélica 

Enfermeiro 3 39 F Casada Parda -- 

Enfermeiro 4 39 F Divorciada Branca Espírita 

Enfermeiro 5 41 F Casada Branca Não tem 

Enfermeiro 6 47 F Solteira Preta Católica 

Enfermeiro 7 48 F Casada Parda Evangélica 

Enfermeiro 8 60 F Separada Parda Espírita  

 
Fonte: Formulário de dados dos Enfermeiros 
Legenda: F- sexo feminino M- sexo masculino 

 

 

Dos 8 enfermeiros entrevistados, todos são do sexo feminino e estão na faixa etária de 

32 a 60 anos. 62,50% (5) eram casadas, 12,50% (1) é divorciada, 12,50% (1) é separada e 

12,50% (1) é solteira. Quanto a cor/raça, 37,50% (3) são brancas, 50,0% (4) são pardas e 

12,50% (1) é preta. Em relação a religião, 25,0% (2) são católicos, 25,0% (2) são espíritas, 

25,0% (2) são evangélicos, 12,50% (1) não tem religião e 12,50% (1) não se enquadra nas 

opções do formulário. 
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Quadro 2- Caracterização dos enfermeiros segundo tempo de formação, curso de 
especialização, vínculo empregatício e tempo de atuação na unidade. 

 
 

Profissional 
 

Tempo de 
formação 

(anos) 
 

 
Tempo de atuação 

profissional na 
unidade (anos) 

 
Vínculo 

empregatício 

 
Especialização 

Enfermeiro 1 10 3 CLT Sim 

Enfermeiro 2 13 6 CLT Sim 

Enfermeiro 3 16 15 CLT Sim 

Enfermeiro 4 15 6 CLT Sim 

Enfermeiro 5 17 5 CLT Sim 

Enfermeiro 6 25 6 CLT Sim 

Enfermeiro 7 10 1 CLT Sim 
Enfermeiro 8 37 5 CLT Sim 

Fonte: Formulário de dados dos Enfermeiros 
Legenda: S – sim N - não 

 

Das 8 enfermeiras entrevistadas, o tempo de formação variou entre 10 anos e 37 anos. 

O tempo de atuação profissional na unidade variou entre 1 e 15 anos. Todas possuem vínculo 

empregatício CLT. Quanto à especialização, todas têm especialização, sendo que 75,0% (6) 

são especializadas em Estratégia Saúde da família e 25,0% (2) tem mais de uma 

especialização. 

Ao concluir as entrevistas consentidas pelas 8 enfermeiras distribuídos na Clínica da 

Família Victor Valla e no Centro Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF/FIOCRUZ), percebi 

que falar de sexualidade na infância ainda é um tabu nos dias de hoje, notei que no decorrer 

das entrevistas, as enfermeiras contribuíam com riquezas de dados para compreensão da 

sexualidade infantil, na qual emergiram dois núcleos de sentidos: (1) Sexualidade infantil e 

saberes: as convenções e fronteiras no cuidar à saúde da criança e (2) Cuidando de meninos e 

meninas: impasses e desafios do Território de Manguinhos na Atenção Integral à Saúde da 

Criança. 

4.2. SEXUALIDADE INFANTIL E SABERES: AS CONVENÇÕES E FRONTEIRAS NO 
CUIDAR À SAÚDE DA CRIANÇA. 

A sexualidade infantil ganha cada vez mais espaço nas discussões e estudos científicos 

e é extremamente importante em todas as fases do desenvolvimento humano. Por ser história 

e cultura, a compreensão da sexualidade humana é dinâmica e mutável. Sendo assim, não só 
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no mundo adulto, como também no infantil, o tema sexualidade tem singular importância 

devido a alegação da necessidade de as crianças adquirirem conhecimentos sobre o assunto, a 

fim de tornar mínimos os riscos de saúde e diminuir o grau de vulnerabilidade a que as 

mesmas estão expostas (SILVA, 2009). Contudo, constata-se que este assunto é pouco 

estudado, principalmente no que diz a respeito às práticas educativas voltadas para 

sexualidade de crianças nos serviços de saúde, pois esta é uma temática extremamente 

associada a preconceitos, tabus e crenças, conforme aponta os depoimentos abaixo: 

“É um tema que a gente aborda muito pouco mesmo nas consultas. A gente orienta 
tantas coisas e esse assunto realmente a gente não aborda tanto”. (Enfermeira 2) 
 
“Sinceramente, nunca parei para pensar sobre sexualidade na infância. Nunca 
trabalhei com as crianças que eu atendo sobre esse assunto”. (Enfermeira 5) 

 

A sexualidade se faz presente em todo o desenvolvimento físico e psicológico dos 

indivíduos, manifestando-se desde o seu nascimento até o momento da sua morte. Desta 

forma, a sexualidade vai além do ato sexual em si, pois se encontra marcada pela história, 

cultura eficiência, igualmente como os afetos e sentimentos de cada sujeito (RODRIGUES; 

WESCHSLER, 2014). Ela tem seu início com o nascimento, e perpassa o todo dos indivíduos, 

sendo assim, se desenvolve durante toda a vida, tornando-se mais visível na puberdade, onde 

ganha uma conotação acentuada na sexualidade genital, como pode-se perceber nas falas que 

se seguem: 

“As crianças aqui de Manguinhos começam a desenvolver muito cedo o lado sexual 
delas. Por volta de nove anos de idade, elas ainda nem menstruaram e já estão tendo 
relações sexuais e estão grávidas”. (Enfermeira 4) 
 
“As crianças nem bem entraram na puberdade e já vem com uma sexualidade 
aflorada. Já tive casos, aqui [Manguinhos] de crianças de cinco e seis anos dizendo 
que eles estavam namorando. E quando fui a fundo descobrir isso, eles realmente se 
encontravam. Tiravam a roupa. Eram quatro crianças - dois meninos e duas 
meninas. Eles eram parceiros fixos. Eles brincavam de bola. Brincavam de boneca e 
brigavam de namorar”. (Enfermeira 7) 

 

A experiência da infância de crianças moradoras de favelas se distanciam da infância 

de crianças moradoras de locais urbanos com menos desigualdades sociais. Segundo Arenhart 

e Silva (2014, p.69), a infância é marcada pela contradição: por um lado, ela pode favorecer 

uma experiência humanizadora e, por outro lado, pode ser portadora de uma grande carga de 

desvalia e negatividade que a sociedade atribuí as crianças moradoras de favelas. 

A constituição do real no mundo da infância não toma somente a cultura como agente 

construtor, mas destaca também o suporte espacial do lugar. As interações da infância nesses 

ambientes co-constroem com a cultura o espaço vivido da criança, onde, à medida que ela 
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avança com suas experiências afetivas sobre o espaço, agrupa valores que reorganiza o seu 

estar no mundo. 

A concepção que se tem da infância hoje não é a mesma de anos atrás. A forma de ver, 

tratar e entender as crianças variou muito ao longo dos tempos, até que chegássemos hoje a 

essa nova forma de representação social infantil, marcada pela influência exercida pelos 

meios de comunicação de massa e dentro da qual se instala um problema que merece 

importância: a erotização que é considerada uma característica da sociedade contemporânea e 

que leva a criança a cada vez mais cedo adentrar na adolescência (FLORES et al., 2011).  

A adolescência é uma extraordinária etapa da vida humana. É nela que o indivíduo 

descobre a sua identidade e define a sua personalidade. É o começo de um despertar para um 

mundo novo, onde os adolescentes serão os protagonistas de um processo de vida complexo e 

experimentarão um variado leque de transformações biopsicossociais (PEREIRA et al., 2007; 

MOTA; FRANCO, 2014). É na adolescência que a vivência da sexualidade se torna um 

caminho no qual a evolução e a maturidade vão determinar o itinerário para uma vida sexual e 

reprodutiva saudável (VELASCO, 1991; COSTA, 1996).  

Atualmente, a criança é exposta à programação da televisão e de outros meios de 

comunicação, desde idade precoce, e os adolescentes tornam-se singularmente suscetíveis à 

sua influência (OZELLA, 2003).  

“Eu, particularmente, percebo a sexualidade da criança através do comportamento 
da própria criança em virtude daquilo que é oferecido pela mídia”. (Enfermeira 3) 

 
“A sexualidade da criança aflora através da música. Aqui [Manguinhos] se atendem 
as crianças da comunidade e na comunidade está intrínseco o funk que traz sempre 
referência ao sexo” (Enfermeira 7). 

 

A mídia está no mundo todo, com um potencial enorme para trazer informações e 

influenciar crianças, adolescentes e adultos, seja de forma positiva - com debates, reflexões, 

programações que promovam discussões em casa, na escola ou na roda de amigos, seja de 

forma negativa (BRASIL, 2013). A vida na comunidade não é das mais fáceis, pois a 

violência está fortemente presente, assim como a banalização do sexo através da música e da 

cultura das pessoas acharem comum daquela localidade. 

Fernandes e Costa (2013) apontam que o território de Maguinhos é o espaço onde 

situam-se as comunidades mais violentas da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O termo 

'comunidade' passou a ser empregado no interior de movimentos sociais na perspectiva de 

rompimento com preconceito em relação tanto a provisoriedade, quanto a violência e 

marginalidade que lhe são apregoadas. 
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Nos últimos anos, a necessidade do envolvimento da família e da escola no processo 

de desenvolvimento da sexualidade de crianças e adolescentes, nomeadamente pelo fato deste 

envolvimento proporcionar esclarecimentos e reflexões para que estes desfrutem a sua 

sexualidade de maneira saudável e responsável.  

“Os pais vêm nas consultas e falam da sexualidade da criança. Eles falam sobre o 
que a criança sempre observa e as próprias crianças falam da sexualidade. As 
crianças falam do que acontece na escola e dentro de casa”. (Enfermeira 1) 

 

Frente ao exposto, a família e a escola, são corresponsáveis pela formação do 

indivíduo, deve possibilitar aos adolescentes uma educação sexual que, pressupõe a busca de 

uma sexualidade emancipatória, ou seja, uma sexualidade gratificante, socialmente livre e 

responsável, subjetivamente enriquecedora concebida como parte integrante e essencial da 

vida humana. A educação sexual emancipatória pressupõe o desenvolvimento de ações 

educativas com a finalidade de promover a autonomia, buscando superar padrões de 

comportamentos hierarquizados e estereotipados, superando preconceitos e tabus (GARCIA, 

2005).  

Em nossa sociedade, a sexualidade não tem sido explorada e/ou dialogada de modo 

que as pessoas sejam educadas a conhecê-la e aprender que o seu exercício não é feio e 

pecaminoso, culminando, nesse sentido, em uma deseducação sexual. O “não dialogar”, desse 

modo, facilita a exposição de adolescentes a situações de riscos relacionados ao exercício da 

sexualidade, tais como: gravidez indesejada, DST/HIV/AIDS e traumas emocionais 

resultantes da vivência de uma sexualidade frustrante (TRINDADE & BRUNS, 1999). 

A criança é uma pessoa, um sujeito sexuado e não é um objeto sexual. É um ser 

dependente, tanto no plano biológico quanto no plano afetivo, psicológico. Se a criança, nas 

etapas de seu desenvolvimento e de sua maturação, pode ser considerada como inacabada, 

incompleta, sabe-se hoje que ela também é um sujeito por inteiro, dotada de capacidades 

específicas para compreender e aprender. 

 

4.3. CUIDADO DE MENINOS E MENINAS: IMPASSES E DESAFIOS DO SUS NA 
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 

 

A atenção à saúde da criança, no Brasil, vem sofrendo transformações, tendo 

influências de cada período histórico, dos avanços do conhecimento técnico-científico, das 
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diretrizes das políticas sociais e do envolvimento de vários agentes e segmentos da sociedade 

(FIGUEIREDO; MELLO, 2007). 

No âmbito da atenção básica à saúde, o Ministério da Saúde lançou, em 2002, o 

Caderno de Atenção Básica - Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. O documento expressa a adoção de medidas para o crescimento e 

desenvolvimento saudáveis, enfocando a garantia de direito da população e cumprimento de 

dever do Estado (BRASIL, 2002). 

“Nós trabalhamos com o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde e é 
dele que tiramos as rotinas do cuidado no acompanhamento e desenvolvimento da 
criança. Esse caderno não aborda muito a sexualidade infantil”. (Enfermeira 7) 

 

A possibilidade de uma visão global da criança, inserida no contexto em que vive, 

permitindo a humanização do atendimento na medida em que conhece a criança mais e 

melhor, inclusive nas relações no ambiente familiar torna-se um elemento-chave no cuidado a 

sexualidade infantil. 

A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades 

humanas (VIEIRA et al., 2012) e na área da atenção primária à saúde, responsável pela 

prevenção, promoção e recuperação da saúde dos indivíduos em todas as fases da vida, a ESF, 

desde a sua criação no ano de 1993, vem se consolidando como um dos eixos estruturantes do 

SUS, por meio de movimento de expressiva expansão de cobertura populacional, aprimorando 

em muito o acesso da população às ações promotoras de saúde (BRASIL, 2009). 

A promoção de saúde é definida pela Carta de Ottawa como “processo de capacitação 

da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação nesse processo (BRASIL, 2002). As ações de promoção da saúde das crianças, 

compreendendo esta como uma fase única da vida onde o desenvolvimento e o crescimento 

têm lugar de destaque, é de extrema relevância para a abordagem da sexualidade infantil. 

“O trabalho com sexualidade das crianças deve estar voltado para as ações de 
promoção da saúde, principalmente nas escolas. As ações promotoras devem 
envolver uma parceria entre a gente aqui [Manguinhos] e a escola”. (Enfermeira 4) 

 
“A melhor forma de se trabalhar a sexualidade com as crianças é com ações de 
promoção da saúde nas escolas”. (Enfermeira 6) 

 
“Lidar com a sexualidade das crianças na atenção primária em saúde é envolver 
ações promotoras através de grupos com os pais e as crianças e a consulta de 
puericultura”. (Enfermeira 2) 
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A puericultura vem a ser o ato de cuidar, proteger e vigiar o crescimento e o 

desenvolvimento saudável, e foi apropriado pela medicina para dar conta da 

morbimortalidade infantil, já que sua prática milenar era percorrida por gerações como sendo 

a sabedoria da avó, no trato com as crianças (BLANK, 2003).  

Atualmente a puericultura é o produto de uma evolução social, política e econômica na 

atenção a criança que incorporou em sua trajetória elementos do cuidado, a aproximação 

materna, a evolução do processo saúde e doença e a prática da medicina social. A soma de 

diversos campos de conhecimento e atuação de acordo com Bonilha e Rivorêdo (2005), a 

puericultura em sua definição e aplicação, é uma prática técnica e social ao mesmo tempo. 

Tem sua fundamentação apoiada na técnica, embora seja aplicada no cerne das relações 

sociais.  

Ao adotar a perspectiva da promoção da saúde, pode-se questionar quais seriam as 

estratégias para se promover práticas de saúde infantis em diferentes níveis de atenção. 

Augusto et al. (2011) chamam a atenção para o fato de que um dos princípios mais caros à 

promoção de saúde é a participação integral da população em todas as fases do planejamento, 

desenvolvimento e implementação destes programas, que visam em última instância as 

condições de saúde da população. 

As ações realizadas na atenção primária devem ser muito bem averiguadas, pois além 

da promoção da saúde, necessita-se determinar métodos e ferramentas para disseminar o seu 

objetivo, como trabalhos em grupos e consultas de puericultura. Vasconcelos et al. (2012) 

aponta que é notório que a maioria dos profissionais da ESF, que realizam assistência à 

comunidade, prioriza o atendimento à criança doente. Neste sentido, a puericultura contribui 

para estratégias de promoção da saúde na sala de espera e durante a consulta, proporcionando 

acompanhamento do binômio mãe-filho, de forma a ensejar troca de experiências e superação 

de dificuldades. 

A troca de informações é crucial para crianças, pais e profissionais na interação à 

puericultura, da maneira que a pratica em educação em saúde nos diversos ambientes como as 

escolas irão reforçar todo o objetivo em ação conjunta. A educação em saúde é um dos 

principais dispositivos para viabilizar a promoção da saúde na atenção primária à saúde no 

nosso país (CARNEIRO; SOUZA; GODINHO, 2012), conforme destaca o relato abaixo: 

“Penso que a abordagem na educação em saúde deva ser construída de forma 
multidisciplinar, sendo feito uma abordagem com a família para a gente tratar o 
tema com a criança, por exemplo, em uma consulta de puericultura. Tem que ser 
inserido através da educação em saúde na integração saúde-escola que é onde a 
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criança está na maior parte do tempo e principalmente envolvendo a família”. 
(Enfermeira 3) 

Criança e sexualidade são instituições sociais ligadas a práticas relacionais e modos de 

educação, que caminham e convivem juntas sob influências do meio cultural. A sexualidade 

infantil apresenta-se na escola como um grande desafio pela transformação que promove na 

prática educativa, ao desvelar os ocultamentos e silenciamentos acerca da temática. Expressa 

por crenças, atitudes, valores, papéis e relacionamentos é produto de um trabalho permanente 

de ocultação, de dissimulação ou de mistificação na escola, um reflexo do que se produz da 

mesma forma na sociedade (SCHINDHELM, 2011).  

A escola como um espaço de relações é ideal para o desenvolvimento do pensamento 

crítico e político, na medida em que contribui na construção de valores pessoais, crenças, 

conceitos e maneiras de conhecer o mundo e interfere diretamente na produção social da 

saúde. Sendo assim, Ministério da Saúde e o Ministério da Educação instituíram em 2007 

pelo Decreto Presidencial n. 6.286, o Programa Saúde na Escola (PSE) que visa à integração e 

articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de 

vida da população brasileira (BRASIL, 2016).  

O campo da saúde vem ganhando espaço no setor social. A cada momento é agregada 

a ele condições e problemas tais que demandam saberes para além do conhecimento de seus 

profissionais. O cuidado, por sua vez, tem desafiado o campo da saúde numa proposta que 

ultrapassa o saber técnico-científico do modelo biomédico (tradicional) com demandas cada 

vez mais específicas que atinge a uma grande parcela da população, como a falta de esperança 

e perspectiva de vida (MACHADO, PINHEIRO E GUIZARDI In: PINHEIRO E MATTOS, 

2004).  

Os problemas da infância hoje são problemas de um mundo globalizado, imediatista, 

desigual na distribuição de renda, na identidade social e de oportunidades. E ainda, submersos 

na pobreza e nos maus tratos e abusos sexuais. Cuidar destes problemas é uma forma de 

enfrentar um grande desafio do SUS. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Nesse estudo pude me deparar a todo o momento a grande importância de cada vez 

buscar o conhecimento por diversas temáticas pouco abordadas pela sociedade e entidades 

públicas na área da saúde da criança. 

A sexualidade da criança, no seu contexto infantil, revela-se na experiência de 

prazeres com registros profundos de sensações que a memória do corpo não esquece e essas 

memórias alicerçam impressões de algo bom ou não, que farão eco na maneira como as 

crianças viverão suas sexualidades ao longo da vida. As sensações que as crianças adquirem 

do mundo nunca estão descoladas das dimensões culturais onde estão inseridas. 

A participação da família e comunidade no plano de cuidado da criança em relação a 

sexualidade transforma qualquer oportunidade de encontro com a equipe de saúde em uma 

ação mantenedora do estado saudável. A proposta da puericultura está em oportunizar o 

conhecimento da criança em sua dinâmica social, buscando o equilíbrio com o meio e 

favorecendo as bases de um crescimento e desenvolvimento adequado.  

A educação em saúde contribui para um melhor desenvolvimento do trabalho nas 

unidades de saúde tendo como a relação conjunta a saúde e a educação. Foi observado que o 

profissional mesmo exercendo o conhecimento sobre a sexualidade, o atendimento à criança 

necessitava de um reforço em ambiente distinto, que no caso seria nas escolas por ser um 

local de maior permanência das crianças. 

Analisar a percepção do enfermeiro da ESF do Território de Manguinhos sobre a 

sexualidade infantil e a implicação desta percepção para o cuidado à saúde criança mostrou a 

real desatenção para esta temática no atendimento na atenção primária, sendo necessária 

capacitação desses profissionais para melhorar o cuidado integral. 

Acreditamos, no entanto, que diálogos entre especialistas na área saúde e da educação, 

sobre a sexualidade infantil, seriam promissores para uma gradativa desconstrução de padrões 

tradicionais e preconceituosos relativos a esta temática. O ambiente escolar infantil é 

primordial para tentar superar as barreiras conservadoras acerca da sexualidade infantil e 

propor espaços formativos para os educadores e profissionais e gestores de saúde voltados 

para o respeito à diversidade e para o apoio aos direitos da criança. 

Concluo que o presente estudo me fez romper limites impostos por muitos e me levou 

a ter um conhecimento mais aprofundado a respeito da sexualidade infantil e a implicação 

para cuidado na saúde da criança, que ao realizar a pesquisa pude levar a outras pessoas 

instigando-as a saber mais sobre o assunto.  
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7. APÊNDICES 
 

7.1 FORMULÁRIO DE DADOS DOS ENFERMEIROS 

 

1. Idade: _____________________ 

2. Religião: ____________________ 
3. Sexo: [     ] F      [     ] M 
4. Estado Civil: [     ] Solteiro (a)   [     ] Casado (a)[     ] Separado (a) [     ] Viúvo (a) 
5. Raça/Cor (você se declara): 
[     ] Branca         [     ] Preta            [     ] Parda     [     ] Amarela          [     ] Indígena 
6. Tempo de formação: ____________ 

7.  Curso de especialização: [    ] Sim       [     ] Não        Qual? __________________ 

8. Vínculo empregatício: _____________________ 

9. Tempo de atuação: ______________________ 

 

  



45 
 

7.2. ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

1. Como o enfermeiro percebe a sexualidade das crianças? 

2. Você já verificou manifestação da sexualidade infantil no seu atendimento à saúde da 

criança? Você pode descrevê-la? 

3. Como lidou com a manifestação? 

4. Na Atenção Primária em Saúde existe algum (a) instrumento/ferramenta que favoreça o 

trabalho da sexualidade no cuidado à saúde da criança? Que instrumentos/ferramentas são 

esses (as)?  

5. Em sua opinião, qual a melhor maneira de lidar com a sexualidade das crianças na Atenção 

Primária em Saúde? 

6. O que você entende por sexualidade infantil? 
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8. ANEXOS 
 

8.1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Título do Projeto: “A percepção dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família do Território de 
Manguinhos sobre a sexualidade infantil e a implicação para o cuidado à saúde da criança”. 
Pesquisador Responsável: Prof.ª Dra. Cristina Portela da Mota.  
Orientando: Fabiano de Freitas Lima.  
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense.           
Telefones para contato: (21) 99219-9103 
 
Nome do voluntário:______________________________________________________  
Idade: _________ anos 
R.G. _____________________________________   
 

O Srº. ou a Sra. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “A percepção dos 
enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família do Território de Manguinhos sobre a sexualidade 
infantil e a implicação para o cuidado à saúde da criança” desenvolvido sob a responsabilidade da 
pesquisadora Cristina Portela da Mota e seu orientando Fabiano de Freitas Lima. Esta pesquisa tem 
como objetivos: analisar a percepção do enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família do Território de 
Manguinhos sobre a sexualidade infantil e a implicação desta percepção para o cuidado à saúde 
criança. 

Participando desta pesquisa, o Senhor ou a Senhora estará contribuindo para a ampliação dos 
conhecimentos em relação a temática oferecendo base para a avaliação, planejamento e 
implementação dos cuidados de enfermagem, visando contribuir para sua recuperação, promoção e 
reabilitação da saúde. Para a coleta dos dados será utilizado um formulário de entrevista individual 
semiestruturado, todas as entrevistas serão gravadas em mp3 para posterior análise das falas dos 
participantes.  
 A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso o Senhor 
tenha qualquer dúvida relacionada à pesquisa, poderá entrar em contato com o pesquisador, por 
telefone ou pessoalmente. O pesquisador garante o acesso às informações atualizadas durante todo o 
estudo.  Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e 
deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações 
relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. Ao final do estudo, as 
informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos científicos da área de saúde.   

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 
obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E-mail: 
etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189. 

Eu, _________________________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 
projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Niterói, _____ de ____________ de _______. 
 
_______________________________          __________________________________ 
Nome e assinatura do paciente                           Nome e assinatura do responsável por 
Ou seu responsável legal                                       obter o consentimento  
 
________________________________           _________________________________ 
Testemunha                                                           Testemunha 
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8.2. AUTORIZAÇÃO PARA CONSENTIMENTO DA PESQUISA NO CENTRO DE 

SAÚDE ESCOLA GERMANO SINVAL FARIA E NA CLINICA DA FAMILIA 

VICTOR VALLA 

 

Ao: Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria e Clínica da Família Victor Valla 

Da: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense 

 

Venho por meio desta, na qualidade de orientadora, do graduando Fabiano de Freitas 

Lima, regularmente matriculada no Curso de Graduação e Licenciatura em Enfermagem, 

solicitar a devida autorização para que a mesma possa desenvolver o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) intitulado: “A percepção dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família 

do Território de Manguinhos sobre a sexualidade infantil e a implicação para o cuidado à 

saúde da criança”.  A escolha desta instituição baseia-se no excelente serviço de Atenção 

Primária em Saúde no Território de Manguinhos, município do Rio de Janeiro. A coleta de 

dados será feita através de uma entrevista semiestruturada sendo respaldada através da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  Na oportunidade, informo que após os resultados da pesquisa será 

encaminhada uma cópia para a direção desta instituição. Neste sentido, solicito 

encaminhamento para a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (CEP/HUAP), com vistas aos procedimentos necessários. Segue 

em anexo o projeto. 

 

 

 

Niterói, 01 de março de 2016.    

 

 

 

______________________________________ 

Dra. Cristina Portela da Mota 

Orientadora da Pesquisa 
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8.3. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA 

GERMANO SINVAL FARIA E NA CLÍNICA DA FAMÍLIA VICTOR  VALLA.  

Carta de Anuência 
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8.4. TERMO DE APROVAÇÃO DO CEP/HUAP 
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