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Esta tese é resultado de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo exploratório, que teve por objetivo refletir sobre o cuidado 
das enfermeiras diante do fenômeno de violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente, buscando saber se suas intera-
ções/ações eram permeadas pelo cuidado amoroso. O referencial utilizado para sustentar o estudo constitui-se de uma tessitura 
literária sobre o interacionismo simbólico, a violência, mais especificamente a intrafamiliar, o amor e o cuidado. Os dados foram 
coletados através de entrevistas semi-estruturadas junto a 11 enfermeiras atuantes em serviços de saúde pública, hospitalares e em 
órgãos de proteção a esse segmento da sociedade. Tratando-se de uma investigação com seres humanos, o projeto foi apreciado 
e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina, e a identidade das enfermeiras participantes pre-
servada sob codinomes de pássaros. As entrevistas foram gravadas, transcritas, sistematizadas e analisadas, seguindo o caminho 
da análise de dados qualitativos proposto por Minayo. Neste exercício analítico, os fios das falas das enfermeiras, ou seja, os 
dados formaram uma rede composta por três grandes categorias: Reconhecendo o Fenômeno e a Família, Interagindo/agindo 
Frente ao Fenômeno e Sentindo Frente ao Fenômeno, as quais se desdobraram em subcategorias. Ao serem decompostos, com-
preendidos e interpretados, os fios das falas formaram uma tessitura mostrando que as enfermeiras cuidam frente ao fenômeno 
da violência intrafamiliar contra criança e adolescente, mostrou ainda que elas cuidam com amor. Os resultados configuram 
um corpo de conhecimentos disponibilizado a outras tantas enfermeiras que, em seu dia-a-dia, se deparam com a real violência. 
Como contribuições, os resultados deste estudo, podem também subsidiar o repensar das políticas públicas de saúde, quer seja 
no que se refere a prevenir o fenômeno, preservar e cuidar das vítimas quer seja no promover a saúde. Tais resultados apontam 
à premência de que esta temática seja incluída nos currículos dos cursos, não apenas de Enfermagem, mas de todos aqueles cujos 
profissionais possam vir a atuar frente ao fenômeno da violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente. Eles ainda trazem 
a possibilidade de re-conhecimentos e re-formulações quanto à visão de que o amor está contido no cuidado de Enfermagem, 
para as próprias enfermeiras do estudo. Ao trazerem visibilidade ao cuidado amoroso, diante desse fenômeno, os resultados da 
tese trarão benefícios intangíveis para as próprias vítimas, suas famílias, profissionais e à sociedade em geral, a partir da visão de 
que o amor é componente indispensável ao viver humano.

INTRAFAMILIAR VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND ADOLESCENTS: REFLECTIONS ON THE 
CARE PROVIDED BY NURSES

This thesis results from a qualitative, exploratory study whose principle objective was to reflect about the care provided by nurses 
concerning the phenomenon of intrafamiliar violence against children and adolescents, investigating whether such inter/actions 
are permeated by loving care. The reference used to sustain the study constitutes of a literary texture about symbolic interactio-
nism, violence, more specifically intrafamiliar violence, loving and caring. Data was collected through semi-structured interviews 
with 11 nurses who work in public health and hospital services, as well as in support agencies for this segment of society. As an 
investigation involving human subjects, the project was examined and approved by the Ethics Committee of Federal University 
of Santa Catarina, and the participant nurses’ identities were preserved through code-names. The interviews were recorded, 
transcribed, systematized and analyzed following the qualitative data analysis method proposed by Minayo. In this analytic 
task the threads of the nurses’ speech, that is, the data, formed a fabric composed by three major categories: Recognizing the 
Phenomenon and the Family; Inter/Acting towards the Phenomenon; and Feelings towards the Phenomenon, which developed 
into subcategories. Through decomposition, comprehension, and interpretation, the threads of speech formed a fabric which 
showed that the nurses provide care towards the intrafamiliar violence against children and adolescents and that they provide 
care with love. The results configure a corpus of knowledge available to many other nurses who face real violence in their day-
to-day living. Also, this study can subsidize the rethinking of public health policies, either by preventing the phenomenon, 
preserving and caring for the victims; or by promoting health. Such measures should lead to the urgency of including this issue 
in the curriculum of Nursing courses, as well as the education of all professionals who may provide future care for intrafamiliar 
violence against children and adolescents. The possibility for recognition and reformulation of nurses, concerning the view in 
which love is included in Nursing care is one of the contributions of the present study.  By bringing visibility to loving care in 
this phenomenon, the results of this thesis will certainly bring intangible benefits to the victims themselves, their families, to 
professionals, and to society in general, from the point of view that love is an indispensable component to human living.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE: REFLEXIONES SOBRE EL 
CUIDADO DE LAS ENFERMERAS

Esta tesis es resultado de un estudio de naturaleza cualitativa, de tipo exploratorio que tuvo como objetivo reflexionar sobre el 
cuidado de las enfermeras ante el fenómeno de la violencia intrafamiliar contra el niño y el adolescente, buscando saber si sus 
acciones e interacciones son orientadas por el cuidado amoroso. El referente utilizado para sustentar el estudio se constituye 
de una mezcla literaria sobre el interaccionismo simbólico, la violencia, específicamente, la intrafamiliar, el amor y el cuidado. 
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