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“A violência é o último refúgio do 

incompetente”. 
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RESUMO 

 

A ciência forense é o estudo que conduz as autoridades responsáveis à elucidação 

de crimes. A Enfermagem Forense que recentemente foi reconhecida no Brasil, 
aproxima a saúde e a justiça, realizando no âmbito criminal junto a investigadores e 
policiais na cadeia de custódia, colaborando para a solução de crimes. Tendo como 

algumas das áreas de atuação: psiquiátrica, consultoria médico-legal, em situações 
de desastres em massa e em outras designações. Este trabalho de conclusão de 
curso identifica a importância da Enfermagem Forense para a saúde e segurança 

pública e ainda levanta dados se os estudantes, que são os futuros profissionais, 
estão devidamente aptos e instruídos a atuar dentro deste campo, para isso foi 
estudado e pautado grades curriculares do curso de bacharelado em Enfermagem e 

realizado um questionário com questões de múltipla escolha com discentes do curso 
de Bacharelado em Enfermagem. Sendo que a partir disso os dados foram 
analisados. Contamos com a participação de 72 alunos de uma Instituição de Ensino 

Superior privada, localizada no Norte do Paraná e 48 Instituições de Ensino Superior 
de diversas regiões do Brasil participaram desta pesquisa. Notou-se que ainda há 
um déficit do conhecimento dos discentes do curso de bacharelado em enfermagem 

a respeito da enfermagem forense. É possível observar que muitos não tiveram o 
real contato com o tema, boa parte deste resultado se dá pelo fato de não ter a 
disciplina na Instituição de Ensino Superior, evento que se repete nas matrizes 

curriculares avaliadas, qual são carentes sobre o ensino de Enfermagem Forense. 
Visto que a violência cresce cada vez mais, é necessário que os futuros profissionais 
de enfermagem obtenham conhecimentos gerais de enfermagem forense, pois 

durante o seu período profissional este irá se deparar com pessoas expostas ao 
cenário de violência. As lacunas do conhecimento dos discentes e reconhecimento 
da nova área em passos curtos, se devem pelo fato da falta de implementação da 

disciplina de Enfermagem Forense em suas matrizes curriculares e até mesmo a 
escassez da discussão sobre esta ciência forense nos cursos de Enfermagem. 
Consideramos através desta pesquisa a inclusão de conteúdos relacionados com a 

Enfermagem Forense nas Instituições de Ensino Superior, quer através da disciplina 
de enfermagem forense, palestras e cursos, proporcionando aos alunos uma nova 
visão de carreira, visto que na universidade este se identificará com uma 

especialização. 

 

Palavras-chave: Enfermagem Forense; Ciências Forenses; Educação em 
Enfermagem; Violência.
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ABSTRACT 

 

Forensic science is the study that leads authorities responsible to elucidate crimes. 

Forensic Nursing, which was recently recognized in Brazil, brings health and justice 
closer together, performing in the criminal scope with investigators and police officers 
in the chain of custody, collaborating to solve crimes. Having as some of the areas of 

expertise: psychiatric, medico-legal consultancy, in situations of mass disasters and 
other assignments. This course conclusion work identifies the importance of Forensic 
Nursing for public health and safety and also raises data on whether the students, 

who are future professionals, are properly qualified and instructed to work within this 
field. curricular of the Bachelor's Degree in Nursing and a questionnaire with multiple-
choice questions was carried out with students from the Bachelor's Degree in 

Nursing course. From that the data were analyzed. We had the participation of 72 
students from a private Higher Education Institution located in the North of Paraná 
and 48 Higher Education Institutions from different regions of Brazil participated in 

this research. It was noted that there is still a deficit in the knowledge of 
undergraduate nursing students about forensic nursing. It is possible to observe that 
many did not have real contact with the subject, much of this result is due to the fact 

that the discipline is not available in the Higher Education Institution, an event that is 
repeated in the evaluated curriculum matrices, which are lacking in Nursing 
education Forensic. As violence grows more and more, it is necessary that future 

nursing professionals obtain general knowledge of forensic nursing, as during their 
professional period they will come across people exposed to the scenario of violence.  
The gaps in students' knowledge and recognition of the new area in short steps are 

due to the lack of implementation of the Forensic Nursing discipline in their 
curriculum and even the scarcity of discussion about this forensic science in Nursing 
courses. Through this research, we consider the inclusion of content related to 

Forensic Nursing in Higher Education Institutions, either through the discipline of 
forensic nursing, lectures and courses, providing students with a new career vision, 
since at the university this will identify with a specialization . 

 

Keywords: Forensic Nursing; Forensic Sciences; Education, Nursing; Violence. 
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1 INTRODUÇÃO 

Através da ciência forense, se possibilita guiar as autoridades responsáveis à 

comprovação de crimes. Sendo possível, em números casos, identificar o agressor 

responsável, revelando detalhe, como sexo, estatura, faixa etária, destreza manual, 

entre outros (RIBEIRO e SILVA, 2019 apud VELHO, GEISER e ESPÍNDULA, 2017). 

O termo forense passou a ser utilizado nas ciências da saúde, no propósito de 

denominar profissionais especialistas na comunicação entre o direito e saúde em 

carreiras como medicina, odontologia e recentemente na Enfermagem, entre outros 

campos (CACHOEIRA, EVANGELISTA e SOUZA, 2018). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), violência é a capacidade 

intencional de força física ou poder contra alguém, um grupo ou comunidade, 

possibilitando ou resultando em ferimentos, morte, danos psicológicos, privação ou 

prejuízo ao desenvolvimento. (OMS 2014). 

Têm-se a perspectiva atual, que a violência é um fenômeno abrangente, que 

buscar ser compreendido nas suas distintas dimensões e solicita uma ação 

sistêmica e resiliente. É um processo complexo e dinâmico, que pela seriedade e 

alcance, exige também a participação dos enfermeiros, através do compromisso e 

responsabilidade na preservação e restabelecimento da saúde das populações. 

(ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMAGEM FORENSE, 2015). 

A Enfermagem Forense teve início nos EUA na década de 1990, podendo ser 

considerada uma especialidade recentemente implementada na Enfermagem, e a 

mesma conduz uma atenção qualificada conciliando as ciências forenses e a Área 

de Saúde (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2017). 

Há uma vasta atuação do Enfermeiro Forense, atuando com outros 

profissionais das diversas áreas da justiça. Este profissional de Enfermagem realiza 

no âmbito criminal junto a investigadores e policiais na cadeia de custódia 

colaborando para a solução de crimes. Também, age em áreas correlacionadas, 

como: psiquiatria forense, consultoria médico-legal, em situações de desastres em 

massa e em outras designações, que diferenciam de acordo com as leis que 

regulam a atuação da Enfermagem conforme os respectivos países pelo mundo 

(SILVA; SILVA; 2009). 
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Mesmo a Enfermagem Forense tendo aprovação de especialização pelo 

Concelho Federal de Enfermagem (COFEN) desde 2011 por meio da Resolução 

389/11, este campo é pouco difuso no Brasil, tendo maior reconhecimento em 

países como Portugal, EUA e Japão (COFEN, 2016). 

A evolução que opera no seio da profissão de Enfermagem obriga a um 

aperfeiçoamento contínuo e a uma atualização sistemática dos planos de 

estudos, com vista à formação de profissionais com competências 

diversificadas e adequadas a responder aos desafios atuais da profissão 

(ARAÚJO, 2010, p. 31).  

Esta pesquisa, considera mostrar sobre a importância da Enfermagem 

Forense para a saúde e segurança pública; também ampliar o reconhecimento da 

mesma, para mostrar que esta, está intimamente relacionada com a justiça, dando o 

devido suporte. 

E ainda será levantado na pesquisa se os estudantes, futuros profissionais 

estão devidamente aptos e instruídos a atuar dentro deste campo, estudando e 

pautando grades de curso de bacharelado em Enfermagem. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Analisar o conhecimento sobre a Enfermagem Forense dos estudantes de 

Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior. 

2.2 Objetivo Específico 

 Realizar um levantamento das grades curriculares dos cursos de bacharelado 

em Enfermagem, tendo Enfermagem Forense como uma de suas disciplinas.  

 Apontar a importância da Enfermagem Forense como um campo promissor 

de atuação de profissionais de enfermagem que ainda é pouco conhecida.  



16 
 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Ciência Forense 

 A ciência forense é estabelecida como a execução da ciência em assuntos 

jurídicos. O termo forense vem do latim forense (fórum da corte imperial de Roma) e 

atualmente é utilizado para se referir a todo fato ou profissão que atua no fórum ou 

tribunal, para cooperar na administração da justiça e aperfeiçoar o exercício do 

direito. (BARAJAS-CALDERÓN, 2020). 

 As ciências forenses são fundamentadas de um conjunto multidisciplinar de 

campos do conhecimento empregadas à solução de questões de interesse do 

sistema legal e judicial, associadas casos criminais e à sua resolução. (MARIOTTI, 

2020). 

 Ao aplicar as diversas disciplinas da ciência forense, pretende-se investigar 

as evidências encontradas na cena de um crime, identificando os vestígios, dando o 

suporte necessário que os especialistas necessitam para apresentar seus 

argumentos perante um tribunal (BARAJAS-CALDERÓN; GARCÍA-HINOJASA; 

SALAS- CRUZ, 2020). 

 Acredita-se, que no século XVIII, tenham surgido de forma interligadas as 

Ciências Médico Legais e as Ciências de Enfermagem, o seu relacionamento 

apenas foi destacado no século XX, nos EUA, se desenvolvendo futuramente ao 

Norte da Europa e a países como o Canadá, Inglaterra e Austrália (MACHADO, 

2019). 

Tornando-se ainda mais imprescindível na sociedade atual, as ciências 

forenses tem o papel, na sistematização do ofício dos profissionais de saúde na 

preservação de provas e vestígios forenses, e na aplicação da justiça. Muitas vezes, 

os enfermeiros são os primeiros a estabelecer comunicação com as vítimas, 

encontrando-se numa posição única para prestar atendimento e também para 

fomentar a preservação, coleta e documentação de evidências com relevância 

médico-legal, e para isso necessitam de conhecimentos apropriados em ciências 

forenses (FERREIRA, 2018). 

3.2 Preservação e Recolha de Evidências 

 A função dos peritos começa na cena do crime com a autenticação dos 
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vestígios materiais, prossegue com a análise e a avaliação dos resultados obtidos 

em laboratório e divulgação de suas conclusões no tribunal. Os primeiros ao 

chegarem no local, sejam eles policiais, profissionais de saúde ou qualquer outra 

pessoa, desempenham um papel fundamental em todo o processo de perícia. 

(CAMILO et al., 2017). 

O objetivo fundamental dos profissionais de saúde é inquestionavelmente 

preservar a vida e promover a saúde. Desta forma, quando uma vítima de violência 

dá entrada no serviço de urgência, a preocupação essencial dos profissionais que a 

admite é a manutenção da vida, que passa pela imediata avaliação e tratamento das 

lesões. Portanto a recolha e manutenção de potenciais indícios periciais correm o 

risco de serem contaminados, podendo até mesmo levar à destruição de evidências 

forenses fundamentais para uma investigação posterior. (GONÇALVES, 2011). 

No âmbito forense, deve existir um constante respeito pela forma como os 

vestígios são recolhidos, preservados e enviados para o laboratório com 

competência nesta matéria. Isto porque esta fase é fundamental, no que se refere à 

busca da verdade em qualquer processo judicial, pois a consequência poderá ser o 

seu arquivamento, se houver qualquer falha ou imperfeição no método de trabalho 

do profissional (ROCHA et al, 2020). 

3.3 História da Enfermagem Forense 

 Na década de 70, fundamentado em estudos realizados nos Estados Unidos, 

a Enfermagem passa a ter interligação às Ciências Médico-Legais (SOARES, 

GONÇALVES). 

 A enfermagem forense iniciou-se mediante a ciência forense e os sistemas 

legais que a reconheceram oficialmente como uma disciplina em 1991 pela 

American Academy of Forensic Sciences, com a finalidade de contribuir e de atender 

às expectativas das vítimas, dos acusados, e de seus familiares (SOUZA, 2020). 

Em 1992, 72 enfermeiras registradas - a maioria examinadoras de agressão 

sexual - se uniram para formar a Associação Internacional de Enfermeiras 

Forenses (IANF – International Association of Forensic Nursing). Esse grupo 

fundador vislumbrou uma organização que abrangeria a profundidade e a 

amplitude daqueles que praticam enfermagem onde o sistema de saúde e o 

sistema jurídico se cruzam. Enfermeiros que aplicam conceitos, estratégias 

e intervenções a vítimas de crimes violentos e autores de atos criminosos se 
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enquadram nesse campo dinâmico de prática. Isso inclui enfermeiros em 

funções tão diversas quanto investigadores da morte, especialistas em 

enfermagem correcional, enfermeiros psiquiátricos forenses, consultores 

legais de enfermagem, especialistas em geriatria forense, advogados de 

enfermagem, especialistas em enfermagem clínica forense, enfermeiros em 

ginecologia forense e aqueles que trabalham em outros ambientes à medida 

que a prática forense evolui (IANF, 2014). 

 A enfermeira Virginia Lynch reconheceu que enquanto era prestado cuidados 

a possíveis vítimas, os profissionais da saúde destruíam evidências e provas, 

obstruindo a justiça involuntariamente, então, a partir disto ela criou o conceito de 

enfermagem forense (ABEFORENSE, 2013). 

3.4 Enfermagem Forense 

O índice de violência global vem se destacando, isto instaurou a necessidade 

de capacitação de profissionais da área da saúde na educação preventiva de 

violência interpessoal e detecção de sinais de vitimização. A enfermagem 

progressivamente ganha espaço e reconhecimento na área forense, devido ao seu 

amplo desempenho no cuidado individual e coletivo (SILVA, SILVA 2009). 

A relevância da enfermagem forense é inquestionável na prestação de 

cuidadosas vítimas, agressores e famílias. O enfermeiro se torna um intermediador 

fundamental, pois este integra procedimentos de preservação de provas e vestígios 

forenses, contato direto com as vítimas e execução em conjunto com outras áreas 

disciplinares cientificas interligadas, em que cada vez mais a enfermagem executa 

sua competência auxiliando os tribunais na busca e aplicação da justiça social 

(RIBEIRO, 2016). 

A Enfermagem Forense mostra-se como uma ciência capaz de associar um 

amplo leque de conhecimentos, corroborando a capacidade de pensamento crítico e 

da tomada de decisão desta hierarquia profissional para o desempenho da Ciência 

Forense, nos outros variados ambientes como na assistência à vítima, prestando 

cuidados de saúde, no tribunal como testemunha, na comunidade e na investigação 

criminal. Compete ao Enfermeiro Pós-graduado em Ciências Forenses a adaptação 

e execução de planos de cuidados de Enfermagem baseados nas disposições 

definidas pelo sistema judicial, especificamente nos critérios que estabelecem um 

crime; na intenção para praticar o crime; na consequência do crime na vítima, no 
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agressor, na família e nos membros da comunidade; na doença mental relacionada 

com as vítimas e para os criminosos (GOMES, 2016). 

Possuindo notável potencial em uma diversidade de cenários e 

especialidades, como por exemplo, os Enfermeiros Forense Examinadores (FNEs – 

do inglês: Forensic nurse examiners), que prestam cuidado médico-legal às vítimas 

de um determinado tipo de abuso (físico, psicológico ou sexual), negligência ou 

lesões relacionadas a crimes, desde crianças até idosos. O Enfermeiro Investigador 

de Morte, pode tornar-se líder de investigações médico-legais, atuando como 

consultor desde a morte, histórico médico e social até exame do corpo na cena do 

crime, estabelecer a identificação do corpo e informar os familiares. Há também o 

Enfermeiro Psiquiatra Forense, que examina pessoas violentadas, bem como os 

criminosos e sobreviventes de crimes, seja por agressão sexual, perseguição, 

homicídios, mortes de trabalho, acidentes, síndrome da morte súbita, violência de 

gangues, maus tratos e violência interpessoal, sendo relevante o direcionamento 

apropriado para outros enfermeiros forenses darem seguimento ao tratamento 

(MOREIRA, FERNANDES, 2014). 

O objetivo da Enfermagem Forense é a busca pela verdade, implicando toda 

investigação criminal. Por meio da verdade é possível desvendar ou esclarecer o 

que se encontrava incógnito levando posteriormente para os quesitos jurídicos 

conectando o papel do enfermeiro forense na percepção dos aspectos relativos as 

lesões e ao impacto que acometeram a vítima e aos familiares. Desta forma, o 

contato e uma boa relação com a vítima e seus familiares, tem papel essencial na 

assistência à saúde, no diagnóstico, na avaliação, no tratamento, na reabilitação, na 

recuperação e ainda na prevenção (SANTOS et al, 2017). 

3.5 Enfermagem Forense no Brasil 

 Reconhecida e regulamentada no Brasil no ano de 2011, a atividade de 

Enfermeiro Forense passou a ser validada com a resolução nº 389/2011 pelo 

Conselho Federal de Enfermagem, sendo esta, modificada em 2017 pela resolução 

nº 556. Esta resolução estabelece diversas áreas de atuação reconhecida para o 

Enfermeiro Forense, como: O sistema prisional; o atendimento a vítima de violência 

sexual; em hospitais e clínicas psiquiátricas; perícia; assistência técnica e 

consultoria; recolha de provas e preservação de vestígios; pós-morte; desastre em 

massa, missões humanitárias, catástrofes; maus tratos; traumas e outras formas de 
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violência nos diversos ciclos da vida (COFEN, 2017). 

 No ano de 2009, duas acadêmicas de enfermagem ao darem início aos seus 

estudos perceberam que a enfermagem possui diversas vertentes, no entanto, ao 

pesquisarem e identificarem-se com a área forense constataram que no Brasil não 

havia nada concreto apontado para este campo. Desta forma, se viram instigadas 

por esta nova área e decidiram que abordariam este tema no TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso). Logo após, em 2012 ocorreu a conclusão do curso, onde uma 

delas teve como tema em seu projeto de pesquisa: Enfermagem Forense: 

Possibilidades de Atuação do Enfermeiro. Começa então uma nova jornada: o 

anseio de inserir a Enfermagem Forense no Brasil. Sendo assim, uma das 

acadêmicas ao ter contato com livro Enfermagem Forense, do Enfermeiro Forense 

Albino Gomes, sugeriu a ele e a outros profissionais a proposta de implantar a 

Enfermagem Forense no Brasil, assim surge o que hoje chamamos de 

ABEFORENSE - Associação Brasileira de Enfermagem Forense (ABEFORENSE, 

2015). 

 A ABEFORENSE veio a receber aprovação do Cofen, junto ao mesmo, 

através da decisão COFEN Nº 0041/2016, em 11 de fevereiro de 2016 (COFEN, 

2016). 

 Já com a Decisão COFEN Nº 0090/2018, o Conselho Federal de Enfermagem 

aprova o registro da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense (SOBEF) 

(COFEN, 2018). A SOBEF é uma sociedade jurídica de direito privado, com fins não 

econômicos e sem fins lucrativos, de caráter exclusivamente de desenvolvimento 

sócio, cultural e científico, que tem como missão promover assistência de 

enfermagem às vítimas e transgrssores de violência, em vida ou pós-morte, 

possibilitando a resolução dos fatos, por meio da pratica ética e justa, enraizada na 

ciência, provendo dignidade humana das condições dos direitos humanos; Na busca 

incessante da verdade, atitude socialmente sancionada e fundamentada nas mais 

prudentes práticas cientificas correspondente às funções da enfermagem forense, no 

Brasil e no Mundo (SOBEF, 2018). 

 Neste mesmo ano em março, o Cofen emite uma notícia do primeiro curso de 

pós-graduação lato sensu em Enfermagem Forense do Brasil, no estado de 

Pernambuco, dando início então a primeira turma, seguindo o que preconiza a 

resolução 389/2011 COFEN (COFEN, 2016). 

 No ano de 2017, foi realizado o 1º Seminário Internacional de Enfermagem 
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Forense e pré-lançamento da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense 

(SOBEF), este evento teve porobjetivo fomentar a especialidade dentro da 

perspectiva da enfermagem no Brasil (COREN-SP 2017). 

3.6 Atuação da Enfermagem Forense no Brasil 

 A capacitação do enfermeiro é muito ampla e exerce um papel importante 

para o sistema de saúde e toda a sociedade, a enfermagem forense amplia ainda 

mais as áreas colaborando com o poder judiciário, agentes policiais, realizando a 

promoção da prevenção e redução da violência apresentando função como 

integrante de programas e ações educativas em locais de base das estratégias de 

saúde (VASCONCELOS, JÚNIOR, 2018). 

 O Enfermeiro Forense reconhece a importância da prestação de cuidados de 

forma que respeite a singularidade do cliente, eles atendem o paciente de forma 

incorruptível e fiel, respeitando a confidencialidade e aconselhando os clientes sobre 

os limites desta confidencialidade, conforme determinado pelo seu ambiente na 

prática. Desta forma, as vítimas de abuso e violência necessitam deste profissional 

de saúde, apto para tratar o trauma associado ao mal que lhe foi causado, sendo ele 

violência sexual, agressão sexual, negligência ou outras formas de lesão intencional 

(IAFN, 2014). 

 É legalizada por meio do parecer N°02/2015/COFEN/CLNT a atuação do 

enfermeiro e técnico de enfermagem nos serviços do Instituto Médico Legal (IML) e 

no Instituto de Análise Forense (COFEN, 2016). 

 Já no parecer Nº 16/2016/COFEN/CTLN possibilita que o profissional de 

enfermagem realize laudos de lesões corporais leves em processos criminais. Neste 

mesmo, ainda, o Cofen retrata os domínios da competência do enfermeiro forense, 

segundo o que consta no Regulamento de Competência Técnicas da 

ABEFORENSE, que em seu artigo 3º, apresenta as seguintes atribuições ao 

profissional: maus tratos, abuso sexual, traumas e outras formas de violência; 

investigação da morte; enfermagem psiquiátrica forense; preservação de vestígios 

testemunho pericial; consultoria; desastres de massa; e enfermagem carcerária 

(COFEN, 2016). 

 Em 2017 é implementada então a Resolução COFEN Nº 556/2017 que 

regulamenta a atividade da Enfermagem Forense no Brasil, afirmando então as 

áreas de atuação dos enfermeiros forenses, sendo elas as de violência sexual; 
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sistema prisional; psiquiátrica; perícia, assistência técnica e consultoria; coleta, 

recolha e preservação de vestígios; pós-morte; desastres em massa, missões 

humanitárias e catástrofes; e maus tratos, traumas e outras formas de violências nos 

diversos ciclos da vida, expandindo então o campo de atuação destes profissionais 

(COFEN, 2017). 

 Através da Resolução COFEN Nº 556/2017, é apresentada as competências 

gerias que declara as áreas de atuação fundamentais do Enfermeiro Forense no 

Brasil, em cada âmbito de atuação, como  é possível visualizar na violência sexual, 

em que o enfermeiro assume o papel de acolher a vítima e a família envolvido no 

contexto de diversas formas de violências, implementando um plano de cuidados e 

definindo prioridades no atendimento, atuar de maneira preventiva contra possíveis 

riscos de saúde consequente da violência sexual, realizar o protocolo de coleta e 

preservação de vestígios de acordo com o que se é recomendado. Garantir 

assistência psicológica a vítima quanto ao transgressor, direcionando a programas 

que auxiliem a restabelecer sua estrutura psicossocial, ofertar também 

encaminhamento para programas de ressocialização bem como planos terapêuticos. 

(COFEN, 2017). 

 Dentro do sistema prisional, o enfermeiro forense atua junto as unidade 

carcerária, utilizando sua competência e compreensão técnico ciêntifica para prestar 

atendimento à população prisional, aplicando os processos de enfermagem, e 

também os princípios éticos, técnicos e científicos da prática clínica na investigação, 

este profissional reconhece potenciais vítimas, identifica contextos de violência e 

estabelece os diagnósticos de situações de trauma, maus tratos, abuso sexual e 

outras formas de violência, iniciando a investigação cientifica dos casos e executar 

as técnicas forenses (ABEFORENSE, 2015). 

 O profissional de enfermagem forense na área psiquiátrica tem como 

competência, desenvolvendo táticas de avaliação e correção de comportamento 

aplicados a ofensores, punidos por lei, numa abordagem interdisciplinar com o 

sistema judicial nas tomadas de decisão, traçando planos terapêuticos, afim de 

tornar viável a reinserção social destes acusados. É realizado também com as 

vítimas estratégia terapêuticas, recolhendo informações necessárias e congruentes, 

avaliando o estado de impacto do trauma, para a prevenção de perturbação mental e 

a promoção e proteção da saúde (ABEFORENSE, 2015). 

 Conforme Resolução Nº 556/2017 o enfermeiro forense atuante em perícia, 
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assistência técnica e consultoria, trabalha em parceria multidisciplinar para garantir 

maior eficiência no resultado das intervenções, prestando depoimento, atuando de 

forma técnica nos processos que envolvem assuntos próprios à enfermagem, 

podendo rever, analisar e interpretar documentos relacionados a enfermagem, como 

registros clínicos, desenvolvendo laudos que auxilia as decisões judiciais (COFEN, 

2017). 

 Uma outra área é competência do profissional de enfermagem forense é a de 

coleta, recolha e preservação de vestígios, podendo atuar em âmbito pré-hospitalar, 

hospitalar, comunitário, entre outros contextos profissionais, este profissional irá 

executar entrevistas e identificar vestígios de relevância criminal, para a investigação 

(COFEN, 2017).  

 Outro ponto importante que a Resolução COFEN Nº 556/2017 traz, é a 

atuação do enfermeiro forense no pós-morte, este profissional exercerá a função de 

investigar a morte, este irá aplicar a os conhecimentos de enfermagem e ciências 

forenses, identificando o processo de morte, estabelecendo diagnósticos das 

condições que possam ter levado ao acometimento, interagirá com os sobreviventes 

e família para obter informações relevantes, durante o processo de investigação,  o 

enfermeiro forense auxiliará os familiares e sobreviventes no processo de luto 

(COFEN, 2017). 

 Seguindo essa mesma linha a Resolução 556/2017, ainda corrobora que o 

enfermeiro forense é apto para atuar em casos de desastre em massa, missões 

humanitárias e catástrofes, o dever do profissional de saúde neste caso é identificar 

a dimensão e prejuízo do evento, reconhecer as necessidade da população atingida, 

realizar um planejamento de segurança, participando de na elaboração de 

estratégias priorizando as atividades mediante as necessidades avaliadas, bem 

como identificar os riscos de saúde pública colaborando com a vigilância sanitária, 

epidemiológica e controle de doenças (COFEN, 2017). 

 Outro campo de atuação do Enfermeiro Forense é relacionado aos maus 

tratos, traumas e outras formas de violência nos diversos ciclos da vida,  o 

profissional deve realizar o acolhimento da potencial vítima, atentando-se a lesões 

sugestivas de traumas não acidentais, estabelecendo prioridades e desenvolver 

planos de intervenção e investigação, coletar, recolher e preservar vestígios, 

documentando todos os dados criminalmente relevantes, promovendo segurança da 

vítima, elaborando diagnósticos no contexto apresentado pelo cliente, dando início a 
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investigação cientifica. Neste contexto o profissional de enfermagem forense provê 

estratégia de ação, prevenção e promoção contra a violência (COFEN, 2017). 

 Salienta então que o enfermeiro forense tem uma vasta área de atuação, 

sendo elas nas escolas, na comunidade, nos hospitais, no setor de emergência, nos 

centros de saúde, em instituições médico-legais, enfim, em todos os lugares que as 

pessoas podem estar expostas a violência (SILVA, SILVA). Com o Parecer Nº 

16/2018/COFEN/CTLN, a área de atuação do Enfermeiro Forense se expande ainda 

mais, podendo atuar nas Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia 

Civil, Guarda Civil Municipal, Bombeiros, Hospitais Militares, Forças Armadas e da 

Justiça e Saúde, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Segurança 

Pública; Secretaria de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais nas esferas Municipal, 

Estadual e Federal (COFEN, 2018). 

 Em 15/04/2020 a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou o Projeto de 

Lei nº 368/2019, que consiste na criação de cargos públicos de Enfermagem 

Forense, a aprovação do é uma grande conquista para a enfermagem fomentar o 

avanço da especialidade em nível nacional (COFEN, 2020). 

3.7 Enfermagem Forense nas Instituições de Ensino Superior 

 A especialidade em conteúdo de pós-graduação em Enfermagem Forense 

ocorreu após a dissertação de mestrado da precursora Virginia Lynch, com o 

trabalho “Enfermagem Forense Clínica: um Estudo Descritivo no Desenvolvimento 

de Papéis”, realizado em 1990. Já a precursora dos cursos forenses, foi a 

acadêmica da Universidade de Saskatchewan, sendo ela Arlene Kent-Wilkinson, 

quem, em sua tese de doutorado em 2008, apontou então a educação em 

“Formação em Enfermagem Forense na América do Norte: um Estudo Exploratório” 

(IAFN, 2017). 

 Foi avaliado em cursos de graduação, a condição de conhecimento a respeito 

das práticas de enfermagem forense em acadêmicos e conclui-se que há relevância 

do período cursado, dos cursos extracurriculares e assiduidade de formação sobre o 

conhecimento, salientando a carência de formação e percepção desses estudantes 

sobre a necessidade das práticas de enfermagem forense (CUNHA; LIBÓRIO; 

COELHO, 2016). Desta mesma forma, Ribeiro (2016) determinou a eficácia de uma 

intervenção constituída de enfermagem forense na ascensão dos conhecimentos de 

práticas forense, com graduandos de enfermagem, apresentando resultado positivo. 
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Identifica-se então que é escassa a abordagem de enfermagem forense nas 

disciplinas dos currículos dos cursos de enfermagem, sendo necessário uma 

reformulação das grades curriculares nas instituições de ensino superior, 

introduzindo as práticas desse novo campo (SOARES, 2016; RIBEIRO, 2016). 

 Segundo a American Nurses Association (ANA) e a Internacional Association 

Forensic Nursing, nos Estados Unidos da América, existem dois níveis de formação 

das práticas de enfermagem forense, sendo uma delas a prática básica, exercida por 

enfermeiros generalistas, capacitados par prestar atendimento a pacientes que 

passa por abuso ou violência sexual, em uma instituição hospitalar; e em nível de 

pós-graduação e Enfermagem Forense da Prática Avançada, seja de 

especialização, no mestrado ou no doutorado, obtendo conhecimentos mais 

especializados e aprofundados, desenvolve, promove e implementa pratica voltadas 

para a prestação de assistência às vítimas de violência, aos familiares e aos 

perpetradores (ANA; IAFN, 2015).  

 Ferreira (2018) avalia o conhecimento dos enfermeiros sobre práticas 

forenses no intra-hospitalar e conclui que estes profissionais de saúde não estão 

devidamente aptos, por não possuir o conhecimento e a prática, não há instrução e 

protocolos a serem seguidos para proceder a prestação de cuidados a vítimas e/ou 

perpetradores de violência, quando na verdade se há interesse e necessidade sobre 

estas práticas Forenses. Nesta mesma perspectiva, Felipe (2017) considera a 

necessidade de formação nesta nova área, sendo relevante à graduandos de 

enfermagem, assim como para os profissionais que já atuam na área. 

 Estudos de outros países, trazem o cenário da Enfermagem Forense, o que 

incentiva o avanço da enfermagem forense no Brasil por através de vivências de 

outros países no desenvolvimento dessa especialidade (ESTEVES et al., 2014; 

TAVARES, 2013; SILVA; SILVA, 2009). É notória a necessidade de formação, de 

prática e pesquisa para a formação do futuro enfermeiro especialista dessa área 

(TAVARES, 2013). Segundo Souza (2020) é necessário a implementação da área 

forense nos cursos de graduação em enfermagem, levando em consideração que 

muitos graduandos nunca ouviram sobre esta especialização, devido a falta de 

conteúdo nas grades curriculares e nos projetos de extensão. Considera-se que a 

enfermagem forense possui uma infinidade de campos e de áreas de atuação 

(SILVA; SILVA), seja realizando a promoção da educação contra a violência, 

prestando ações para a melhoria da qualidade de vida, dando assistência a justiça, 
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possibilitando a segurança da população, contribuindo com a promoção da saúde 

(MOREIRA; FERNANDES, 2014). É importante ressaltar sobre a presença do 

profissional de enfermagem forense em situações de emergência, uma vez que os 

cuidados prestados visam atender às necessidades físicas, tendo como principal 

objetivo salvar vidas. Sendo assim de grande contribuição para a saúde e segurança 

pública, pois quando se há um profissional apto para exercer as funções, é realizada 

a preservação correta das provas e evidências criminais (CANELLO; BERGAMO, 

2012). 

  



27 
 

4 METODOLOGIA 

4.1 Delineamento do Estudo 

 O presente trabalho é de cunho descritivo exploratório com abordagem quali-

quantitativa. 

Inicialmente, foi utilizado a internet como mecanismo de acesso a base de 

dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scielo, decretos, artigos, livros e revistas, 

foi realizada uma pesquisa documental sobre a história, função, as atividades, 

execuções, finalidades e importância da enfermagem forense. 

Por meio de sites das cinquenta (50) Instituições de Ensino Superior do curso 

de bacharelado em Enfermagem melhores avaliadas no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) de 2016, obteve-se uma análise quantitativa 

das grades curriculares para a verificação de quantas oferecem a disciplina de 

enfermagem forense. 

Um questionário on-line com questões de múltipla escolha foi aplicado através 

de uma plataforma digital, afim de compreender, analisar e avaliar o nível de 

conhecimento dos participantes do projeto sobre o tema da enfermagem forense. 

Após os participantes finalizarem o questionário, foi realizada uma reunião por 

vídeo através de uma plataforma digital, contendo uma breve introdução sobre o 

assunto contido nesta enquete, para instiga-los a conhecer melhor esta disciplina. 

Ambos os dados estão organizados, analisados e apresentados em uma tabela 

do programa Excel. 

4.2 Local do Estudo 

 A pesquisa foi elaborada com Istituições de Ensino Superior pública e privada, 

realizada através da rede de computadores para a avaliação das matrizes 

curriculares. 

 Já a pesquisa realizada com os discentes, foi proferida uma Instituição de 

Ensino Superior privada, localizada no Norte do Paraná, esta até o momento da 

pesquisa disponha de 11 cursos de graduação cursos de pós-graduação e projetos 

de iniciação científica, que enriquecem o ensino da região. O estudo foi emprrendido 

através de um questionário de múltipla escolha, disponível na plataforma digital 

Google Forms, para a avaliação o entendimento dos graduandos de enfermagem 
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sobre o tema Enfermagem Forense. 

4.3 Amostragem 

 O número de acadêmicos do curso de enfermagem, eram de 107 alunos, 

sendo todos convidados a participar da pesquisa, entretanto participaram da 

pesquisa 72 acadêmicos, sendo: 

- 19 alunos do 2° semestre do curso; 

- 24 alunos do 4° semestre do curso; 

- 15 alunos do 6° semestre do curso; 

- 29 alunos do 8° semestre do curso. 

 Foram selecionadas 50 Instituições de Ensino Superior de diversas regiões do 

Brasil, estas apresentaram notas de 4 a 5 no Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), no curso de bacharelado em Enfermagem no ano de 2016, . 

 No entanto, de 50 Instituições de Ensino Superior, 48 participaram da 

pesquisa, obtendo total acesso à suas matrizes curriculares. 

4.4 Critérios de inclusão 

Como critérios de inclusão para este estudo, foram considerados os alunos 

que estivessem matriculados regularmente, e em dependência e adaptação no curso 

de Bacharelado em Enfermagem. 

Para elegibilidade das Instituições de Ensino Superior no Brasil, foram 

escolhidas as instituições que apresentassem nota 4 ou 5 no ENADE do ano de 

2016. 

4.5 Critérios de exclusão 

Em relação aos critérios de exclusão: desconsideramos da pesquisa os 

discentes que não preencheram corretamente e finalizaram o questionário. 

Foram anuladas as Instituições de Ensino Superior  que não cederam 

acesso a matriz curricular do curso de Bacharelado em Enfermagem. 

4.6 Coletas de Dados 

Os dados das Instituições de Ensino Superior foram obtidos através de uma 

plataforma digital, acessando seus sites e acessando suas matrizes curriculares. 
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Os dados referentes aos conhecimentos dos participantes do projeto foram 

coletados por meio de um questionário online (APÊNDICE C), iniciado em novembro 

de 2020 com encerramento em janeiro de 2021, através da plataforma Google 

Forms, com fins individuais para a pesquisa. O contato com estes discentes foi 

realizada por meio de uma plataforma digital de comunicação, de forma coletiva. 

4.7 Análise de Dados 

Os dados foram organizados e apresentados em forma em tabela do 

programa Excel, sendo analisados por estatística descritiva. Também utilizou-se 

transcrições das respostas afim de complementar a análise dos dados 

4.8 Considerações Éticas 

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Faculdade de Apucarana - FAP, sob o parecer nº 3.378.229. 

O questionário foi aplicado mediante leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), de acordo com a 

Resolução CNE 466/12. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CONHECIMENTO DOS DISCENTES EM RELAÇÃO A ENFERMAGEM 

FORENSE 

 Participaram desta pesquisa, graduandos de uma Instituição de Ensino 

Superior do Norte do Paraná. Do total de 107 (33%) alunos que seriam 

entrevistados, 72 (67%) participaram da pesquisa. 

 Os resultados obtiveram alunos de todos os semestres, conforme o gráfico 1, 

tendo como participantes 14% dos alunos do segundo semestre, 15% do quarto 

semestre, 14% do sexto semestre, 40% do oitavo semestre e 17% dos alunos do 

decimo semestre. Indicando maior participação do oitavo semestre. 

Gráfico 1 - Classificação dos participantes por semestre 

 

Fonte: Carneiro, Ruas, 2021. 

 Este estudo corrobora, com demais estudos sobre o mesmo assunto 

conforme é possível observar na pesquisa de Soares (2016), onde 59,6% dos 

entrevistados obtinham conhecimento sobre enfermagem forense. Como na tabela 1 

(53%). 
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Tabela 1 - Possui conhecimento sobre enfermagem forense? 

Variável Número Porcentagem 

Sim 38 53% 

Não 34 47% 

Total 72 100% 

Fonte: Carneiro, Ruas, 2021. 

 O gráfico 2 relata qual foi a forma de aquisição do conhecimento sobre a 

enfermagem forense, nele é possível observar que 22% afirmam adquirir este 

conhecimento através de sua própria instituição de ensino, já 21% afirmam que 

adquiriram conhecimento por outros meios, sejam eles internet, artigos, livros, 

revistas e outros, porém, 57% afirmaram não ter conhecimento por nenhuma destas 

alternativas. 

 Este dado difere do obtido na tabela 1, há diferença de 10% entre uma 

resposta e outra, ocorreu-se pela dificuldade em explicar o questionário aos 

participantes, visto que o mesmo foi aplicado de forma remota devido a pandemia da 

Covid-19.  

Gráfico 2 - Como adquiriu este conhecimento? 

 

Fonte: Carneiro, Ruas, 2021. 

 Segundo a pesquisa realizada por Machado (2019), 97,9% dos alunos do 

curso de enfermagem não realizaram nenhum tipo de trabalho sobre enfermagem 

forense, este resultado é compatível com o presente estudo, onde, conforme a 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

COMO ADQUIRIU ESTE CONHECIMENTO?

EM SUA INSTITUIÇÃO OUTROS NENHUMA DAS ALTERNATIVAS



32 
 

tabela 2 indica que 85% também não realizaram trabalhos voltados para a área de 

enfermagem forense. 

 Considerando que DCN/ENF (BRASIL, 2001), as Instituições de Ensino 

Superior devem contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do 

curso, devendo trazer as competências e habilidades, conteúdos e estágios 

curriculares, atividades metodológicas voltadas para o processo de formação, sendo 

a Enfermagem Forense um deles. 

Tabela 2 - Já realizou trabalho sobre enfermagem forense? 

Variável Número Porcentagem 

Sim 11 15% 

Não 61 85% 

Total 72 100% 

Fonte: Carneiro, Ruas,2021. 

No presente estudo, nota-se que 56% dos graduandos de enfermagem não 

compreendem as funções do enfermeiro forense, diferindo assim da pesquisa de 

Machado (2019), qual, aproximadamente 82% dos estudantes compreendiam as 

funções exercidas pelo enfermeiro forense (gráfico 3).  

Gráfico 3 - Compreende as funções do enfermeiro forense? 

 

Fonte: Carneiro, Ruas, 2021. 
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formação em enfermagem forense, sobretudo ao tratar de temas como a ciência 

forense e suas áreas e campos de atuação. 

A tabela 3 aponta a falta de conhecimento dos estudantes em relação aos 

campos de atuação do enfermeiro forense, como 64%. O contexto deste assunto é 

de grande relevância, porém não foram encontrados dados semelhantes ao 

pesquisado por ser uma área de atuação relativamente nova. 

Tabela 3 - Possui conhecimento dos campos de atuação do enfermeiro forense? 

Variável Número Porcentagem 

Sim 26 36% 

Não 46 64% 

Total 72 100% 

Fonte: Carneiro, Ruas, 2021. 

 Referente a importância da disciplina de enfermagem forense nas grades 

curriculares nos cursos bacharelados em enfermagem, o gráfico 4 mostra que 99% 

considera ser de grande importância a disciplina, assim como o estudo de Ferreira 

(2018), onde 51% acreditam ser relevante a implementação desta disciplina. 

 Um adequado conhecimento relativo as práticas e atuações de enfermagem 

forense se faz necessário principalmente em setores de urgência e emergência, 

realizando um protocolo de atendimento específico para as vítimas de violência, qual 

os profissionais de saúde estão inseridos no dia a dia. Quando não há uma disciplina 

voltada para esta área, há uma dificuldade no atendimento dessas vítimas 

corroborando com percas de preservação de vestígios, erros e alterações nas 

coletas de amostras, dificultando na investigação e solução do crime (NERY et al., 

2014; SANTOS et al., 2017). 
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Gráfico 4 - Acredita ter importância a disciplina de enfermagem forense nas grades 

curriculares do curso? 

 

Fonte: Carneiro, Ruas, 2021. 

 Segundo estudos de Santos (2019) e Libório (2012) é muito de estrema 

importância a existência e implementação de mais cursos, palestras e workshops, 

porém na prática conforme analisado na tabela 4, não são ofertados tantos assim, 

pois apenas 32% realizaram algum workshop ou cursos voltados a área de 

enfermagem forense. 

Tabela 4 - Houve oferta de workshop ou curso relacionado ao tema? 

Variável Número Porcentagem 

Sim, a instituição de ensino 

em que estudo ofertou 
6 8% 

Sim, outras 17 24% 

Não 49 68% 

Total 72 100% 

Fonte: Carneiro, Ruas, 2021. 

 Conforme o estudo de Ribeiro (2016), 94,0% dos participantes não realizaram 

atividade extracurriculares referentes a enfermagem forense, como apontado neste 

estudo. 

 Em uma pesquisa foi realizado uma avaliação do grau de conhecimento sobre 
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práticas de enfermagem forense em discentes, nessa, concluiu-se que há uma 

influência do período cursado, da frequência de formação e dos cursos 

extracurriculares sobre o conhecimento, podendo enfatizar a necessidade de se 

investir na formação e na percepção desses estudantes sobre a importância das 

práticas de enfermagem forense. 

Gráfico 5 - Realizou atividades extracurriculares referente a área de enfermagem 

forense? 

 

Fonte: Carneiro, Ruas, 2021.  

5.2 MATRIZES CURRICULARES COM A IMPLEMENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

ENFERMAGEM FORENSE 

 É possível observar que de 48 Instituições de Ensino Superior, apenas uma 

Faculdade oferece a disciplina de enfermagem forense, porém como disciplina 

optativa. No estudo de Souza (2020) observamos que a disciplina de enfermagem 

forense é mais ofertada em Instituições de Ensino Superior privada, estas situadas 

nas regiões Sudeste e Sul do país. Em seu estudo, nota-se que a enfermagem 

forense é mais abordada dentro de outras diversas disciplinas do curso de 

enfermagem (SOUZA, 2020), assim como na pesquisa realizada com as grades 

curriculares do curso de licenciatura de enfermagem, em Portugal, onde é abordado 

Enfermagem Forense, porém vista de forma superficial dentro de outras disciplinas 

(MACHADO; ARAÚJO; FIGUEIREDO, 2019). 

 Afim de preservar a identidade das Instituições não foi realizado gráfico. 
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6 CONCLUSÃO 

 A Enfermagem Forense vem ganhando maior visibilidade ao longo do tempo. 

Entretanto é uma área que se faz necessário o debate nos cursos de graduação 

para maior orientação sobre a especialidade forense. É notória a necessidade de 

investimento neste campo profissional. 

 O enfermeiro é um dos profissionais da linha de frente no atendimento de 

traumas, e de possíveis vítimas de violência, sendo fundamental ter um olhar 

especializado prestando acolhimento na abordagem, realizando corretamente a 

coleta de vestígios e não corrompendo nenhuma prova. 

 Desta forma, a avaliação dos conhecimentos sobre a enfermagem forense 

dos estudantes do curso de Bacharelado em Enfermagem, bem como um 

levantamento das matrizes curricular, auxiliará a implementar estratégias educativas, 

afim de colocar profissionais devidamente aptos para exercer as funções 

necessárias para esta área. 

 Este estudo teve como objetivos principais analisar o conhecimento dos 

discentes de enfermagem e identificar se as Instituições de Ensino Superior estão 

preparando os futuros profissionais de enfermagem no campo forense, os próprios 

alunos apontam a importância da disciplina de Enfermagem Forense na matriz 

curricular. 

 Considerando os resultados obtidos no presente estudo é notável o déficit do 

conhecimento dos discentes do curso de bacharelado em enfermagem a respeito da 

enfermagem forense. É possível observar que muitos não tiveram o real contato com 

o tema, boa parte deste resultado se dá pelo fato de não ter a disciplina na 

Instituição de Ensino Superior. Observamos também que a maior parte dos 

graduandos que têm conhecimento da enfermagem forense, obtiveram tais 

conhecimentos através de outros meios como artigos e fórum científico. 

 Concluímos que a Enfermagem Forense é fundamental, pois nesta disciplina 

são abordados conteúdos relacionados à Investigação de crimes, Instituto Médico 

Legal, Protocolos forenses e Elaboração de laudos periciais. 

 A disciplina de Enfermagem Forense se faz necessária para os futuros 

profissionais de saúde, sendo imprescindível a obtenção deste conhecimento. Pois 

através do real contato com ela haverá enfermeiros capacitados a realizar um 

atendimento qualificado para com as vítimas e perpetradores, realizando uma 
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preservação, coleta e recolha correta de vestígios, auxiliando na contribuição à 

justiça no combate às forças de destruição humana, propiciando, assim, maior 

segurança para a população, de modo a contribuir com a promoção da saúde. 

 Visto que a violência cresce cada vez mais, é necessário que todos os 

profissionais de enfermagem obtenham conhecimentos gerais de enfermagem 

forense, pois durante o seu período profissional este irá se deparar com pessoas 

expostas ao cenário de violência. 

 Através desses dados obtidos observamos a falta de conhecimento e 

consequentemente a inaptidão desses futuros profissionais atuarem em uma área 

sem nenhum preparo e aprendizado sobre ciência forense. Agregando através da 

pesquisa uma um pequeno conhecimento a estes discentes, instigando a conhecer e 

pesquisar sobre a Enfermagem Forense. 

 As lacunas do conhecimento dos discentes e reconhecimento da nova área 

em passos curtos, se devem pelo fato da falta de implementação da disciplina de 

Enfermagem Forense em suas matrizes curriculares e até mesmo a escassez da 

discussão sobre esta ciência forense nos cursos de Enfermagem. 

 Consideramos através desta pesquisa a inclusão de conteúdos relacionados 

com a Enfermagem Forense nas Instituições de Ensino Superior, quer através da 

disciplina de enfermagem forense, palestras e cursos, proporcionando aos alunos 

uma nova visão de carreira, visto que na universidade este se identificará com uma 

especialização.  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Gostaria de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada Enfermagem 

Forense: Uma Especialidade a Conhecer, que faz parte do curso de Bacharelado em 

Enfermagem e é orientada pelo Professor Doutor Eduardo Augusto Ruas da 

Faculdade de Apucarana. Ressalta-se que sua participação é totalmente voluntária, 

podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem 

que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e serão tratadas 

com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua 

identidade. 

 Os benefícios esperados serão a geração de conhecimento, auxiliar no 

entendimento da temática e de maneira indireta construção de possíveis solução 

para a problemática. Como potencial de risco a pesquisa, evidencia-se que poderá 

ocorrer com os participantes modificação nas emoções, culpa, estresse emocional 

ou medo relacionado à exposição de seus dados. 

 Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode 

nos contatar nos endereços abaixo ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da 

FAP, cujo endereço consta deste documento.  

Eu ________________________________________ declaro que fui devidamente 

esclarecido e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada 

pelo Professor Dr. º Eduardo Augusto Ruas. 

_____________________________________   Data:______________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

Eu, Prof. Dr. Eduardo Augusto Ruas, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto de pesquisa supra nominado. 

_____________________________________ Data: ______________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Eu, Gabriélla Pereira Carneiro, declaro que forneci todas as informações referentes 

ao projeto de pesquisa supra nominado. 

_____________________________________ Data: ______________ 
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Assinatura do pesquisador 

 Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 

pesquisador, conforme o endereço abaixo: 

Nome: Eduardo Augusto Ruas 

Endereço:  Pomba Branca 501, Vale das Peróbas I – Arapongas CEP: 86709-768 

Telefone: E-mail: eduardo.ruas@fap.com.br 

Nome: Gabriélla Pereira Carneiro 

Endereço: Rua Cambé, 52, Centro CEP 86800-400 Apucarana - PR 

Telefone: (43) 99989-0252 E-mail:gabriella.p.carneiro@hotmail.com 

 Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 

esclarecida com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CETi-FAP), 

no endereço abaixo:  

CETi-FAP 

Faculdade de Apucarana.  

Rua Osvaldo de Oliveira, 600.  

Bloco II, sala 25 da FAP.  

CEP 86811-500. Apucarana-Pr. Telefone: (43) 3033-8927 

E-mail: ceti-fap@fap.com.br 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

1) Você tem conhecimento sobre a Enfermagem Forense? 

o Sim 

o Não 

a) Se sua resposta acima foi sim. Teve este conhecimento através de sua 

Instituição de Ensino Superior? 

o Sim 

o Outros 

o Nenhuma das alternativas 

b) No curso de Bacharelado em Enfermagem, já realizou algum trabalho 

sobre Enfermagem Forense? 

o Sim 

o Não 

2) Compreende as funções que o Enfermeiro Forense exerce? 

o Sim 

o Não 

3) Têm conhecimento sobre os campos de atuação do Enfermeiro Forense? 

o Sim 

o Não 

4) Acredita que a disciplina de Enfermagem Forense seria de grande importância? 

o Sim 

o Não 

5) Já lhe foi ofertado algum workshop ou curso sobre este tema? 

o Sim, a Instituição de Ensino em que estudo ofertou 

o Sim, outros 
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o Não 

6) Realizou Formação extracurricular sobre a área de Enfermagem Forense? 

o Sim 

o Não 
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