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Introdução 
As ações desenvolvidas pelas equipes de saúde no contexto 
pediátrico necessitam proporcionar uma melhor 
compreensão da criança acerca de suas experiências e 
oportunizar momentos para que os sentimentos, angústias, 
dúvidas e medo sejam exteriorizados1,2.

Objetivo
Relatar a experiência das graduandas em enfermagem na 
elaboração de um material lúdico para uso como estratégia de 
educação em saúde para a prevenção da violência e abuso 
sexual na infância.

Método

O material lúdico pode ser utilizado:

✓Consultas de enfermagem na Atenção primária para 
abordagem a crianças com suspeita de vicolência ou 
abuso sexual, onde as crianças poderão identificar os 
locais onde ocorreram os abusos e agressões;

✓Escolas e centros de educação infantil, hospitais;
✓Para educação em saúde ensinando sobre as partes 

do corpo, mostrando os loca;
✓Pode ser utilizado para facilitar a comunicação e 

vínculo com a criança. 

Considerações Finais
O desenvolvimento do material lúdico contribuiu 
para: processo de aprendizagem; ampliou o olhar para 
as ferramentas de assistência na saúde com as 
crianças; contribuiu para inovação e melhoria da 
assistência em enfermagem pediátrica.

Relato de experiência 
descritivo de abordagem 

qualitativa.

Pré requisito da disciplina 
de Saúde da Criança e do 

Adolescente 
Hospitalizado

   Criação 
de um 

material 
lúdico 

Criação de uma boneca para uso como estratégia 
de educação em saúde para prevenção do abuso 
sexual e violencia infantil.

Mensuração da dor, 
solicitando que as 

crianças coloquem as 
bolinhas no local onde 

estão com dor ou 
desconforto

Observar a coordenação 
motora da criança e avaliar 
o desenvolvimento infantil

 Resultados 
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