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Introdução: A violência é considerada pela Organização Mundial de Saúde um dos principais problemas de saúde pública do mundo (OMS, 
2002). A vulnerabilidade das crianças faz com que estas sejam afetadas de diferentes formas, por violência física, sexual, psicológica, 
negligência, abandono dentre outras. Entre as possibilidades de violência contra a criança, este estudo aborda a Síndrome de 
Munchausen por Procuração (SMP), que é “a situação na qual a criança é trazida para cuidados médicos, mas os sinais e sintomas que 
apresentam são inventados ou provocados por seus pais ou responsáveis. Esses vitimam a criança, impingindo-lhe sofrimentos físicos, 
fazendo exigências de exames desnecessários, uso de medicamentos sem motivo clínico por parte da vítima e, provocando-lhe danos 
psicológicos” (Ministério da Saúde, 2002). Objetivo: Oferecer subsídios aos profissionais de saúde, de modo que estes se 
instrumentalizem para identificação e manejo adequado da criança com suspeita de SMP e sua família. Método: O estudo é do tipo 
Pesquisa Bibliográfica que, Segundo Gil (2002) é desenvolvido a partir de materiais já elaborados, sendo estes livros e artigos científicos. 
Resultado e Conclusões: O objetivo do tratamento é garantir que a criança esteja segura, evitar abusos futuros e reduzir danos. O 
cuidado da criança com SMP é individualizado, embasado no trabalho multidisciplinar e, a detecção e intervenção precoces melhoram o 
prognóstico. Acreditamos que a construção de um modelo diferenciando no atendimento das crianças e suas famílias em situação de SMP 
e outras violências e, a capacitação da equipe de saúde para o atendimento especializado destes casos em toda sua complexidade são 
desafios dos profissionais e das instituições de saúde.  
  

  

  

 




