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Introdução: Neste trabalho, será apresentada a Enfermagem Forense. Irá falar de como esta 

especialidade da Enfermagem intervém junto de indivíduos, independentemente da idade e 

sexo, que foram vítimas de atos violentos, dos quais resultaram doença, lesão ou morte. 

Objetivos: Mostrar como é a atividade de um enfermeiro forense, apontar aspectos do seu 

modo de atendimento, delimitar que através do que a enfermeira consegue coletar de 

informações, principalmente as psicológicas, o caso tem prosseguimento jurídico, ajudando o 

paciente a procurar seus direitos. Metodologia: O trabalho foi realizado na disciplina de 

Fundamentos do Cuidar em Saúde. O assunto principal foi pesquisado através de fontes 

científicas (livros, sites, etc..). Após o término do resumo, o trabalho foi apresentado através de 

um teatro.  Resultados: A enfermagem gradualmente ganha espaço e reconhecimento na área 

forense, devido ao seu amplo desempenho no cuidado individual e coletivo. Este campo de 

atuação da Enfermagem só veio a ser reconhecido como uma especialidade de enfermagem em 

1992. No Brasil, está em fase de desenvolvimento. Na parte jurídica, as informações coletadas 

pela enfermeira são muito importantes, tanto para a avaliação da vítima e coleta de evidências 

biológicas tão logo o ato de agressão tenha ocorrido, como para o prosseguimento dos trâmites 

jurídicos. No teatro apresentado pelo grupo, foi apresentado um caso de estupro, onde, 

inicialmente, a vítima é atendida pela enfermeira e submetida a teste de gravidez antes do exame 

de perícia. As etapas da perícia são efetuadas após consentimento informado da vítima, antes 

do início e após o consentimento verbal durante do exame. Conclusão: Infere-se que a 

Enfermagem Forense é uma atualização que terá um grande crescimento ao longo dos anos, 

podendo ajudar nos casos de violência/crime, abrangendo assim o campo de solução de casos 

onde muitas vezes não são solucionados ou que são deixados de lado.  

Descritores: Enfermagem Forense, ciências forenses e violência.  
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