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Violência de gênero

Cerca de 30% das mulheres em idade 
fErtil sAo vItimas
Atos que resultam em danos físicos, sexuais e psicológicos, além de sofrimento, acometem 

principalmente mulheres. Profi ssionais da Saúde ainda têm receio de denunciar
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O Centro de Pesquisas em 

Saúde Reprodutiva de 

Campinas (Cemicamp) 

divulgou no final de março des-

te ano a versão final do relatório 

“Perfil do atendimento à violên-

cia sexual no Brasil”, resultado 

de um projeto desenvolvido em 

parceria com a Federação Brasi-

leira das Associações de Gine-

cologia e Obstetrícia (Febrasgo). 

Segundo o documento, cerca de 

30% das mulheres em idade fértil 

sofrem violência de gênero. Entre 

as consequências mais sérias estão 

a gravidez não desejada, a aquisi-

ção de doenças sexualmente trans-

missíveis, especialmente o HIV, e 

traumas psíquicos que podem ser 

graves e permanentes.

O relatório da Febrasgo, que 

consolida dados obtidos juntos a 

unidades de saúde e secretariais 

municipais de saúde até o ano de 

2006, aponta ainda que a gravi-

dez resultante de estupro é quase 

sempre rejeitada pela mulher e, 

portanto, frequentemente termina 

em aborto. Estima-se ainda que o 

risco de contrair uma doença se-

xualmente transmissível em um 

episódio de violência sexual é de 

4 a 30%.

As consequências psicológicas in-

cluem depressão, fobias, ansieda-

de, uso de drogas ilícitas, tentativa 

de suicídio e as chamadas síndro-

me de estresse pós-traumático ou 

síndrome do trauma do estupro. 

Adicionalmente, mulheres com 

história de violência sexual têm 

maior incidência de alterações 

menstruais, dor pélvica crônica, 

dispareunia e disfunções sexuais, 

do que aquelas que nunca sofre-

ram esse tipo de violência.

“Ainda não se dispõe de informa-

ções mais atualizadas com abran-

gência nacional. Em que pesem as 

suas limitações temporais, enten-

demos que os resultados podem 

ser lidos como indicadores de uma 

realidade que está em mudança 

constante, felizmente no sentido 

positivo. Ainda falta muito para 

poder garantir às mulheres que so-

frem violência sexual um atendi-

mento integral, de acordo com as 

políticas públicas atualmente em 

vigor”, afirma Maria José Martins 

Duarte Osis, pesquisadora do Ce-

micamp.

Desde 1996, o Cemicamp organiza 

fóruns de atendimento integral à 

mulher vítima de violência sexu-

al em conjunto com Ministério da 

Saúde, a Febrasgo, a Rede Nacio-

nal Feminista de Saúde, Direitos 

Sexuais e Direitos Reprodutivos e 

outras organizações feministas não 

governamentais. Os fóruns, inicial-

mente destinados a debater o aborto 

dentro da lei nos hospitais conve-

niados ao Sistema Único de Saúde 

em todo o Brasil, identificaram a 

necessidade de reavaliar o conceito 

de atendimento integral a mulheres 

vítimas de violência sexual.
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O direito a uma vida sexual satisfatória livre de violência, 

coerção ou risco de gravidez não desejada e de adquirir do-

ença é um dos direitos sexuais e reprodutivos mais básicos 

da mulher. Segundo a pesquisa do Cemicamp, em 1997 ha-

via três hospitais para este tipo de atendimento. Em 2002 

este número subiu para aproximadamente 250, sendo que 

em 44 deles praticava-se o aborto previsto em lei. “Todos 

esses esforços se justificam devido à elevada frequência e 

às graves consequências da violência de gênero e, particu-

larmente, da violência sexual”.

O documento, publicado apenas este ano, conclui ainda que 

“o conceito de que é preciso oferecer atendimento de emer-

gência às mulheres que sofrem violência sexual está ampla-

mente difundido no Brasil, uma vez que mais de 80% dos 

municípios declararam ter serviços de saúde que prestam 

esse atendimento. Proporção semelhante dos serviços con-

tatados confirmaram dar esse atendimento, porém, apenas 

34% desses serviços tinham protocolo de atendimento, 15% 

ministravam todos os medicamentos e 14% realizavam to-

dos os exames determinados pelas normas técnicas vigen-

tes”. O relatório ainda aponta:

“As principais justificativas dos hospitais e prontos-so-

corros que não ministravam a medicação necessária foi a 

falta dos medicamentos e a falta de decisão das Secretaria 

Municipal de Saúde. Em muitas destas SMS, evidenciou-

se grande desinformação sobre o atendimento a mulheres 

vítimas de violência sexual nos serviços públicos de saúde 

dos respectivos municípios.

Setenta por cento dos hospitais e prontos-socorros declara-

ram realizar interrupção da gestação em pelo menos um dos 

O direito a uma vida sexual 

satisfatória livre de violência, 
coerção ou risco de gravidez 

não desejada e de adquirir 

doença é um dos direitos 

sexuais e reprodutivos mais 

básicos da mulher.

Violência de gênero

O que é violência de gênero

A Declaração para Eliminação da Violência contra as Mulheres, apresentada pela 

Organização das Nações Unidas em 1993, define violência de gênero como qual-

quer ato “que resulta ou poderia resultar em dano físico, sexual ou psicológico, ou 

ainda em sofrimento, para as mulheres, incluindo também a ameaça de praticar tais atos, 

a coerção e a privação da liberdade, ocorrendo tanto em público como na vida privada”.  

Além das mulheres, a experiência mostra que este tipo de violência

é praticada contra indivíduos fisicamente mais frágeis,

como crianças, adolescentes, idosos e portadores de

necessidades especiais.
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casos considerados legais, porém, 

apenas 11% haviam feito pelo me-

nos uma interrupção nos 14 últimos 

meses antes da pesquisa. Em 23 es-

tados e no Distrito Federal, havia 

pelo menos um hospital ou pronto-

socorro que realizara, no mínimo, 

uma interrupção nesse período.”

No início de abril, uma portaria do 

Ministério da Saúde definiu as re-

gras para a habilitação e o funcio-

namento dos Serviços de Atenção 

Integral às Pessoas em Situação 

de Violência Sexual no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). De 

acordo com a publicação, as ações 

em saúde serão organizadas da se-

guinte forma: Serviço de Atenção 

Integral para Mulheres em Situação 

de Violência Sexual; Serviço de 

Atenção à Interrupção de Gravidez 

nos Casos Previstos em Lei; Ser-

viços de Atenção Integral à Saúde 

de Crianças; e Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes em Situa-

ção de Violência Sexual; Serviço 

de Atenção Integral para Homens 

em Situação de Violência Sexual; 

e Serviço de Atenção Integral para 

Pessoas Idosas em Situação de Vio-

lência Sexual.

A portaria prevê que compete a hos-

pitais gerais, maternidades, pron-

tos-socorros e unidades de pronto-

atendimento (UPA) prestar serviços 

como acolhimento; atendimento 

clínico; atendimento psicológico; 

dispensação e administração de me-

dicamentos; notificação compulsó-

ria institucionalizada; referência la-

boratorial para exames necessários; 

e referência para coleta de vestígios 

de violência sexual.

“Os estabelecimentos de saúde que 

compõem o Serviço de Atenção In-

tegral à Saúde de Pessoas em Situa-

ção de Violência Sexual constituem 

portas de entrada do SUS e funcio-

narão em regime integral, 24 horas 

por dia e nos sete dias da semana, e 

sem interrupção da continuidade en-

tre os turnos, sendo de competência 

do gestor local de saúde a regulação 

do acesso aos leitos em casos de in-

ternação”, informou o ministério.

Medo impede denúncias 
de violência contra crian-
ças
Passados mais de 20 anos da insti-

tuição do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), o Brasil ainda 

não cumpre integralmente a deter-

minação para que profissionais de 

saúde notifiquem casos suspeitos 

ou confirmados de violência con-

tra crianças e adolescentes. Estu-

dos científicos de universidades 

brasileiras apontam que, em média, 

seis em cada dez profissionais que 

identificam violações durante aten-

dimento se omitem e não encami-

nham a denúncia aos órgãos com-

petentes, contrariando o que está 

previsto na lei.

Para quem atende no Sistema Úni-

co de Saúde (SUS), a obrigatorie-

dade foi reforçada por portaria do 
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Ministério da Saúde, publicada em março de 2001. Dados 

da pesquisa feita pelo odontólogo João Luís da Silva, do 

Programa de Pós-Graduação Integrado em Saúde Coletiva 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), indicam 

que 86% dos profissionais entrevistados já suspeitaram de 

violência física, sexual, psicológica e negligência, mas so-

mente 36,4% deles notificaram o caso. O principal motivo 

para a omissão foi o medo de retaliação por parte dos agres-

sores (32%), já que, segundo o pesquisador, a falta de sigilo 

possibilita a identificação do profissional que notifica.

Para fazer o estudo, que resultou na dissertação “Entre as 

amarras do medo e o dever sociossanitário: notificação da 

violência contra crianças e adolescentes sob a perspectiva 

de rede na atenção primária”, defendida em nível de mes-

trado no ano passado, Silva entrevistou 107 dos 120 pro-

fissionais de saúde de nível superior atuantes na estratégia 

Saúde da Família em Olinda (PE).

Na avaliação de João Luís da Silva, que é especialista em 

saúde pública, o ideal é que a notificação seja encaminhada 

não apenas pelo profissional de saúde, mas por uma comis-

são intersetorial de modo a dificultar ou impedir a identifi-

cação do responsável pela denúncia. “A alternativa é fazer 

com que a saúde não trabalhe sozinha, mas em uma ação 

integrada com profissionais de educação, de assistência so-

cial e do próprio conselho tutelar. Desse modo, lançaríamos 

mão de diversos olhares e o profissional da saúde ficaria 

mais confiante”, disse.

Em dissertação apresentada ao Departamento de Psiquiatria 

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a psicóloga 

Elisa Meireles também ressalta no seu mestrado o medo 

de represálias e a falta de resguardo nas unidades de saúde 

como fatores apresentados pelos profissionais para justifi-

car o descumprimento da obrigação legal de notificar os ca-

sos. O trabalho, baseado na investigação em duas unidades 

básicas de Saúde na região metropolitana de São Paulo, foi 

A omissão em comunicar os 

casos atendidos leva a um co-

nhecimento precário da dimen-

são da violência no Brasil e do 

seu perfil epidemiológico. Isso 

compromete a implementação 

de políticas públicas eficazes e 

bem direcionadas.

Médico da especialidade
• Providencia exame clínico detalhado e 

relatório médico descritivo inicial;
• Se necessário, solicita exames labora-

toriais e radiológicos;
• Inicia a Ficha de Notificação de Sus-

peita ou Confirmação de Maus Tratos;
• Anota em prontuário;
• Discute o caso com a equipe;
• Aciona os outros membros da equipe.

Nos casos de abuso ou violência sexual:
• Paciente masculino: O atendimen-

to deverá ser feito pelo pediatra ou 

clínico e cirurgião geral. O paciente 

será encaminhado para profilaxia 
DST/AIDS e a família será orientada 

quanto à importância do boletim de 
ocorrência.

• Paciente feminino: O atendimen-

to deverá ser feito pelo pediatra ou 
clínico e ginecologista. A paciente 

será encaminhada para profilaxia DST/
AIDS e contraceptivo de emergência 

(se necessário) e a família será orienta-
da quanto à importância do boletim de 

ocorrência.

Nos casos de Intoxicação, é acionada a equi-
pe do Centro de Controle de Intoxicação.

Serviço social
• Levanta histórico familiar;
• Elabora relatório inicial;
• Comunica autoridade competente 

(Conselho Tutelar, Vara da Infância e 
Juventude, outros);

• Faz as anotações em prontuário;
• Discute o caso com a equipe;
• Verifica se todos os serviços previstos 

no fluxo foram acionados.

Formação das equipes multiprofissionais de atendimento a vítimas de violência de gênero

Violência de gênero
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publicado em 2011 na revista científica 

Saúde e Sociedade.

“Houve casos que, ao justificar a omis-

são, os profissionais argumentaram que 

nem o conselho tutelar consegue ter 

acesso à família agressora”, comentou a 

pesquisadora. Ela  ressaltou que trechos 

de depoimentos coletados durante a pes-

quisa, concluída em 2007, comprovam 

o sentimento de ameaça, velada ou não, 

por parte dos profissionais.

É o caso de uma agente de saúde entre-

vista pela psicóloga. “A gente também 

não pode dizer: ‘guarda civil! vem cá! a 

mulher tá matando a criança!’ A gente 

não pode fazer isso, porque depois pode 

sobrar para a gente, porque a gente está 

todo dia lá”, disse a agente, segundo a 

publicação. “Aqui tem muita gente vio-

lenta, a gente fica com muito medo de o 

pessoal vir e se vingar da gente (...) essa 

parte também tem que ter muito cuidado, 

às vezes não é só denunciar, tem que de-

nunciar, claro, mas tem que ser denúncia 

anônima”, disse uma enfermeira, tam-

bém segundo o estudo.

A coordenadora do grupo de pesquisa 

sobre violência da Universidade Esta-

dual Paulista (Unesp), Cléa Adas 

Saliba Garbin, acredita que a si-

tuação não tenha sofrido altera-

ções significativas desde que a 

pesquisa de Elisa Meireles foi 

concluída. A professora iniciou 

no início deste ano a segunda fase 

de um estudo para investigar os 

motivos que levam os profissionais 

de saúde a não notificar os casos de 

violência. Cléa Garbin também quer 

dimensionar o impacto do medo de 

represálias no número de notifica-

ções.

“Ainda não temos números, mas, 

durante as visitas a campo, ouvimos 

diversos relatos de técnicos e auxi-

liares de enfermagem, dentistas e 

agentes comunitários que demons-

tram medo real de represália por 

parte da família, do agressor ou 

da comunidade”, destacou.

Segundo dados preliminares, 

43% dos profissionais da 

Psicologia hospitalar
• Estabelece contato com os familiares 

para levantamento de história de vida;
• Realiza entrevista com o paciente 

visando colher informações para com-
preensão do caso;

• Elabora relatório inicial;
• Anota em prontuário;
• Discute o caso com a equipe;
• Verifica se todos os serviços previstos 

no fluxo foram acionados.

Equipe de Enfermagem – pron-
to-socorro
• Identifica casos de suspeita ou confir-

mação de vítimas de maus tratos;
• Observa a criança/adolescente e fami-

liares (se for esse o caso);
• Presta os cuidados pertinentes ao 

ocorrido;
• Anota em prontuário;
• Discute o caso com a equipe;
• Aciona serviços previstos no fluxo.

Equipe de Enfermagem – Uni-
dade de Internação/UTI
• Dá continuidade ao levantamento 

iniciado no Pronto Socorro;
• Presta os cuidados pertinentes;
• Aciona os serviços previstos no fluxo 

em caso de detecção de qualquer inter-
corrência .

• Em horário noturno, fins de semana 
e feriados, na ausência das equipes 
previstas no fluxo, quando a ocorrência 
for com criança ou adolescente, qual-
quer membro da equipe multiprofis-
sional (médico ou enfermagem) deverá 
acionar o Conselho Tutelar. 

Fonte: Enfermeira Marly Mori de Pinho
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estratégia saúde da família entrevistados disseram já ter suspei-

tado de casos de violência contra crianças e adolescentes. Entre 

eles, 61% não tomaram nenhuma atitude diante da suspeita, 

nem mesmo a notificação obrigatória. Além disso, mais da me-

tade (59,2%) negou conhecer a existência de normas relativas à 

notificação. Até agora, foram ouvidos 135 profissionais de saú-

de em um município de grande porte no estado de São Paulo.

“Para a saúde pública é um problema grave, porque a omis-

são em comunicar os casos atendidos leva a um conhecimento 

precário da dimensão da violência no Brasil e do seu perfil epi-

demiológico. Isso compromete a implementação de políticas 

públicas eficazes e bem direcionadas”, disse ela, que vai anali-

sar, pelo menos, 40 municípios de São Paulo nos próximos dois 

anos. De acordo com a coordenadora de Vigilância e Preven-

ção de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde, Marta 

Silva, a notificação de violências é uma prioridade na agenda 

da pasta, que tem investido na capacitação e sensibilização dos 

profissionais sobre a importância desse registro.

Ela enfatizou que, como resultado dessas medidas, o número 

de notificações de violência contra crianças e adolescentes 

com até 19 anos, por profissionais de saúde, mais que triplicou 

em três anos, passando de 18.570, em 2009, para 67.097, em 

2012. Considerando todos os casos de violência, o número de 

notificações quadruplicou, ao subir de 40 mil para 163 mil no 

mesmo período.

No fim do ano passado, ainda segundo Marta Silva, o minis-

tério repassou R$ 31 milhões a 857 entes federados (estados e 

municípios) para serem utilizados em ações de prevenção de 

violências, como capacitação de profissionais, qualificação de 

serviços de atendimento e produção de materiais educativos.

A coordenadora do Ministério da Saúde acrescentou que a pas-

ta deve lançar, no segundo semestre deste ano, uma estratégia 

intersetorial para integrar os dados relativos ao atendimento a 

vítimas de violência em todo o país. Por meio de uma ficha de 

notificação padronizada, serão encaminhadas ao ministério in-

formações produzidas por todos os órgãos considerados portas 

de entrada para mulheres, idosos, crianças e adolescentes que 

tenham sofrido agressões e abusos. Os números serão consoli-

dados pela pasta.

Com informações da Agência Brasil.

• Contraceptivo Oral de Emergência (no 

caso de mulheres e adolescentes do sexo 

feminino): Levonorgestrel 0,75 mg (2 

comprimidos) dentro das primeiras 72 

horas

• Profilaxia DST/AIDS:

Para adultos e adolescentes com mais de 45kg

DST
Azitromicina 1,0g – dose única

Penicilina Benzatina 2.400.000 UI- IM

Ciprofloxacino 500mg - V.O em dose única

Retrovirais:
Zidovudina 300mg V.O – 14 comprimidos 

(1 comprimido de 12 em 12 horas)

Lamivudina 150mg - 14 comprimidos (1 
comprimido de 12 em 12 horas)

Lopinavir/Ritonavir 200 mg/50mg – 20 

comprimidos (2 comprimidos de cada 12 

em 12 horas)

Para gestantes

Zidovudina 300mg V.O – 14 comprimidos 

(1 comprimido de 12 em 12 horas)

Penicilina Benzatina 2.400.000 UI- IM

Em caso de alergia, administrar Eritromi-
cina 500mg V.O (1 comprimido de 6 em 6 

horas por 15 dias)

Para crianças

DST
Azitromicina 20mg/kg VO em dose única

Ceftriaxona 120mg IM em dose única

Penicilina Benzatina 50.000 UI/kg IM – 

dose única (máximo 1.200.000)

Retrovirais:

Zidovudina: 90 a 180g/m² (máximo 600mg/

dia de 8 em 8 horas)

Lamivudine: 4 mg/kg (dose máxima 

150mg de 12 em 12 horas)

Lopinavir/Ritonavir: 133,3mg/kg ou 

33,3mg/kg de acordo com o peso da crian-

ça (máximo de 14 comprimidos)

Os kits ficam sob guarda da Enfermagem 

do pronto-socorro. As solicitações das me-

dicações do kit são feitas em impresso pró-
prio, em duas vias para posterior reposição. 

O hospital fornece medicação para sete 

dias. O kit é fornecido a todos os pacientes 

que sofrem violência sexual, quando aten-

didos no Pronto Socorro do nosso hospital. 
Após o atendimento, caso não necessite de 

internação, o (a) paciente é encaminhado 

(a) para o ambulatório de especialidade 
DST/AIDS para complementação do tra-

tamento e acompanhamento. A duração do 

tratamento medicamentoso é de 30 dias.
 

Componentes do kit de violência sexual

Fonte: Enfermeira Marly Mori de Pinho

Violência de gênero
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Entrevista: assistência às vítimas de violência 
de gênero
O Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya é apon-

tado pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo como 

referência no atendimento a vítimas de violência de gênero. A 

enfermeira Marly Mori de Pinho, gerente de Enfermagem da 

instituição, conta como é a rotina de atendimento no local.

eR:  Como são formadas as equipes de atendimento aos 

pacientes vítimas de violência de gênero (mulher, criança e 

adolescente) e quais as ações especificas da Enfermagem?

Marly: O hospital possui Comissões de Atenção à Vítimas 

de Violência, formadas por profissionais de várias áreas de 

atuação, tendo como objetivo a elaboração de fluxos de aten-

dimento e sensibilização das equipes. Todos os profissionais 

são informados das rotinas para atender as diferentes formas 

de violência: contra a criança e adolescente, urbana, contra a 

mulher e contra o idoso, entre outras. Cada membro da equipe 

multiprofissional tem uma função especifica (veja quadro na 

página 44 e 45).

eR: Quais as diferenças de cuidados em situações de vio-

lência física, psicológica, sexual e negligência?

Marly: Na violência física, o paciente sempre é submetido a 

uma agressão, com lesões que variam de leves a graves. Na 

psicológica, em geral, encontra-se deprimido. Os profissionais 

devem estar presentes e atentos às manifestações de dor física 

e ao estado emocional, bem como prestar todas as orientações 

necessárias e os encaminhamentos pertinentes. Nos casos de 

violência sexual, é fundamental que os profissionais proporcio-

nem um preciso acolhimento deste(a) paciente, ouvindo-o(a) e 

confortando-o(a), ao mesmo tempo em que forneçam as orien-

tações necessárias quanto aos procedimentos a serem realiza-

dos e a necessidade das medicações a serem administradas. Nos 

casos de negligência, seja em crianças ou idosos, os familiares 

são convocados pelo serviço social e psicologia que executam 

os trâmites legais. Cabe à Enfermagem prestar os cuidados per-

tinentes e participar, junto à equipe multiprofissional, das ações 

que promovam a segurança e o restabelecimento do paciente.

eR: Quais as diferenças entre o tratamento de emergência e o 

de longo prazo?

Marly: No atendimento de emergência, o foco principal é a detec-

ção do quadro do paciente: a presença ou não de lesões, o estado 

físico e emocional, enfim, o tratamento inicial para promover a es-

tabilidade. Passada essa fase, os outros membros da equipe multi-

profissional são acionados, quando será feita a abordagem sobre o 

ocorrido, as orientações e encaminhamentos pertinentes.

eR: Quais os casos mais comuns de violência sofrida?

Marly: Em nosso hospital atendemos violência à criança e ao 

adolescente (violência física, abuso sexual, estupro e negligência), 

violência à mulher (violência doméstica, abuso sexual e estupro), 

violência ao idoso (violência doméstica e negligência), acidentes 

de trânsito e violência urbana, entre outras.

eR: Qual a frequência, como é feita e a quem é direcionada a 

notificação que deve ser feita em casos de suspeita ou identifi-

cação de violência?

Marly: O trabalho desenvolvido no hospital pela equipe multi-

disciplinar se iniciou efetivamente com a criação da Comissão de 

Atenção a Vitimas de Violência, em 2005. Mais recentemente in-

cluímos também ações de proteção contra a violência do idoso e 

outras formas de violência, como as de trânsito e a de pessoas na 

faixa entre 18 e 60 anos. O direcionamento das notificações varia 

de acordo com o tipo de violência registrada. Geralmente quem faz 

os encaminhamentos são as equipes do Serviço Social e da Psico-

logia. Podem ser encaminhadas ao Conselho Tutelar, à Vara da In-

fância e Juventude e ao Conselho do Idoso ou à Delegacia do Idoso, 

entre outros. A equipe multiprofissional está preparada e treinada 

para atuar nos casos de violência acionando os órgãos competentes 

em caso de necessidade, principalmente na ausência das equipes de 

psicologia e serviço social, obedecendo ao fluxo de atendimento. 

Houve um tempo em que as equipes médica e de Enfermagem não 

se sentiam seguras em notificar os casos de violência, principal-

mente em crianças, por conta da dúvida no diagnóstico e do receio 

de envolvimento e processos, entre outros. Após a instalação das 

comissões, da definição das ações e de um trabalho de sensibili-

zação das equipes, esses problemas minimizaram sensivelmente.
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