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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso trata sobre a Enfermagem e o cuidado à mulher vítima de
violência sexual. Objeto de estudo: A assistência de Enfermagem a mulher vítima de
violência sexual. Objetivo geral: identificar como esses Enfermeiros, que estão na prática
profissional, prestam assistência à mulher vítima de violência sexual. Objetivos específicos:
Conhecer como o Enfermeiro presta cuidados à mulher vítima de violência sexual no Hospital
Universitário Antônio Pedro; Verificar qual a formação que esses profissionais possuem
frente à temática: violência à mulher; Avaliar as dificuldades encontradas pelos enfermeiros
na assistência à mulher vítima de violência sexual; Descrever quais ações estes profissionais
julgariam necessárias para lidar com essas dificuldades. Este estudo foi realizado na
Maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP da Universidade Federal
Fluminense, Niterói - Rio de Janeiro – Brasil. Foi escolhido o espaço da maternidade do
referido hospital, pois é o local onde ocorre a assistência as mulheres vítimas de violência
sexual. Os sujeitos que participaram dessa pesquisa, foram os sete (07) enfermeiros, dos oito
(08), que atuam na maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP. Houve a
realização de uma entrevista semi-estruturada como instrumento para coleta de dados. Após a
escuta exaustiva das entrevistas realizadas, foram criadas quatro (04) categorias, que foram
analisadas e discutidas, a partir da comparação das respostas dos depoentes, com artigos
científicos e Manuais do Ministério da Saúde, que abordam o tema.
Palavras chaves: Violência contra a Mulher; Violência Sexual; Enfermagem.

ABSTRACT
This work of completion comes about Nursing and care to women victims of sexual violence.
Object of study: Nursing Care of women victims of sexual violence. Overall Objective: To
identify how these nurses who are in professional practice dealing with the care of women
victims of sexual violence. Specific Objectives: To describe the nursing care provided to
women victims of sexual violence; Checking the training that these professionals possess
opposite issue: violence against women; Evaluate the major difficulties encountered by nurses
in the care of women victims of violence and describe what actions these professionals would
deem necessary to deal with these difficulties. This study was conducted at the Maternity
University Hospital Antonio Pedro - HUAP Fluminense Federal University, Niterói - Rio de
Janeiro - Brazil. Space of motherhood the hospital was chosen because it is the place where
women victims of sexual violence assistance occurs. The subjects who participated in this
research were seven (07) nurses, eight (08), who work in the maternity ward of the University
Hospital Antonio Pedro - HUAP. There was conducting a semi - structured interview as a tool
for data collection. After exhaustive listening to the interviews, were created four (04)
categories, which were analyzed and discussed, by comparing the responses of the
interviewees with scientific articles and manuals of the Ministry of Health to address the
issue.
Keywords: Violence against Women, Sexual Violence; Nursing.
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VIOLÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO

Na literatura podemos observar facilmente que a violência contra a mulher nos
dias atuais é um fenômeno mundial, sendo considerado por entidades como a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), como um
problema de saúde pública, devido os diversos agravos que são gerados à saúde da
mulher. À vista disso, os profissionais de saúde devem estar tendo um olhar mais atento
em relação a esse assunto.
De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (2008, p. 8) a
violência contra a mulher constitui violação dos Direitos Humanos e das liberdades
fundamentais. Trata-se de um fenômeno que atinge mulheres de diferentes raças,
etnias, religiões, escolaridade, idades, gerações e classes sociais. As políticas
públicas destinadas a prevenir e erradicar a violência e a promover a igualdade na
perspectiva de gênero requerem mudanças sociais não apenas no modo como as
mulheres trabalham e cuidam de si e de suas famílias, mas também como as
instituições se envolvem nesses processos.

A enfermagem tem papel fundamental na conscientização do aspecto violência, uma
vez que ao trazer o cuidado como foco da assistência, prioriza a autonomia feminina. O
enfermeiro deve estar apto na promoção, orientação e assistência às mulheres vítimas de
violência, assim como também deve aprender a identificar a violência de forma declarada que
é aquela em que a mulher expõe a situação que está vivenciando, e a de forma não declarada,
onde a mulher apenas apresenta algum sinal e/ou sintoma que possam levar aos profissionais
de saúde, a desconfiar de algum tipo de violência que ela possa estar vivenciando.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2002 definiu violência como o “uso
intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra
outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de
desenvolvimento ou privação”. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará – ONU)
considera como violência contra a mulher “todo ato baseado no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera
pública, quanto privada”.

Segundo Schraiber (2002), a violência à mulher gera vários agravos, tais como o
aumento nas taxas de suicídio, abuso de drogas e álcool, incidência de problemas de saúde
como cefaléias e distúrbios gastrointestinais, além de todo o sofrimento psíquico. Já em
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relação à saúde reprodutiva, a violência contra a mulher tem sido associada à gravidez
indesejada, dor pélvica crônica, doença inflamatória pélvica e doenças sexualmente
transmissíveis, incluindo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério
da Saúde correspondente aos anos de 2012- 2013 foram registrados no País 86.726
atendimentos relativos à Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências, com faixa etária
de 20 aos 59 anos. Deste total 64.468 dos registros são de mulheres. Nesse cômputo, foram
excluídos os casos de lesões autoprovocadas.
A assistência de enfermagem às mulheres vítimas de violência é mais comum do que
pensamos, porém, este assunto é pouco abordado durante a graduação de Enfermagem, o que
faz com que os futuros profissionais de Enfermagem ao sair da graduação, possam se sentir
despreparados ou inseguros, por não saberem a conduta que devem tomar ao se depararem
com esse tipo de assistência, visto que não se aproximaram dessa temática durante a
graduação. Temos que estar cientes, que o Ministério da Saúde preconiza algumas ações para
esse tipo de assistência, que muitas vezes não é identificada, tornando esse problema invisível
dentro dos serviços de saúde.

PROBLEMA

A motivação para estudar sobre a assistência de Enfermagem à mulher vitimizada
sexualmente, surgiu inicialmente, através de um estágio extracurricular desenvolvido no ano
de 2012, em um Hospital Estadual do Município de Niterói. Enquanto acadêmica de
Enfermagem observei que os enfermeiros que prestavam assistência as mulheres vítimas de
violência, não realizavam todos os procedimentos necessários nesse tipo de atendimento, de
acordo com o Ministério da Saúde. Em alguns atendimentos em que estive presente, observei
que algumas mulheres que procuravam o serviço, falavam que tinham sofrido alguma forma
de violência, tal como o estupro, violência física, além de ameaças que é considerada
violência psicológica. Porém, havia mulheres que não falavam que estavam sofrendo algum
tipo de violência, mas apresentavam sinais e/ou sintomas que levavam a hipótese que sofriam
violência, mas mesmo assim o enfermeiro que prestava o atendimento não buscava perguntar
sobre isso, atendendo somente os problemas de saúde, que ela trazia. Nos casos declarados de
violência, o foco da assistência de enfermagem a essas clientes, era nos danos físicos
aparentes, além da prevenção das DST’s (Doenças Sexualmente Transmissíveis), AIDS
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(Síndrome de imunodeficiencia adquirida) e hepatite B, não seguindo tudo que é preconizado
pelo ministério da saúde. Partindo da problemática, surgiram as seguintes Questões
norteadoras: Como esses enfermeiros desenvolvem a assistência de enfermagem as mulheres
nessa situação? Durante a formação acadêmica em Enfermagem o assunto violência à mulher
foi abordado, sendo reforçada a importância da assistência de enfermagem? Que
dificuldades/barreiras o profissional encontra para atender a essa mulher?

OBJETO

A assistência de enfermagem à mulher vítima de violência sexual.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é identificar como esses Enfermeiros, que estão na
prática profissional, prestam assistência à mulher vítima de violência sexual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Conhecer como o Enfermeiro presta cuidados à mulher vítima de violência sexual no
Hospital Universitário Antônio Pedro;
 Verificar qual a formação que esses profissionais possuem frente à temática: violência
à mulher;
 Avaliar as dificuldades encontradas pelos enfermeiros na assistência à mulher vítima
de violência sexual;
 Descrever quais ações estes profissionais julgariam necessárias para lidar com essas
dificuldades.

14

RELEVÂNCIA

Este estudo torna-se relevante devido à investigação da assistência dos enfermeiros nos
casos de mulheres vítimas de violência sexual, além de se buscar saber se esses profissionais
conhecem o que é preconizado pelo Ministério da Saúde nesse tipo de situação. Sendo assim,
esse estudo pretende contribuir para uma reflexão dos profissionais Enfermeiros, sobre a
assistência que prestam às mulheres vitimas de violência sexual.
Ademais, é de grande importância que enquanto acadêmicos de enfermagem, tenhamos
contato com a temática violência à mulher, que na maioria das vezes, não é abordada durante
a academia, resultando em provável dificuldade do futuro Enfermeiro, no cuidado a mulheres
que se encontram nesse tipo de situação.
Outro aspecto importante é a questão da educação permanente desses profissionais,
com a finalidade de trazer discussões e trocas de conhecimentos em relação à assistência
prestada por cada um.

Conforme Freitas et.al. (2007) a educação permanente para os

profissionais de saúde que atendem a mulher vítima de violência sexual possibilita uma
reflexão coletiva, fortalece as relações interpessoais e estimula as ações conjuntas com o
intuito de preparar e dar segurança para uma assistência diferenciada.
É de suma importância que os profissionais Enfermeiros saibam como acolher,
abordar, e realizar uma assistência de enfermagem de acordo com o que é preconizado pelo
Ministério da Saúde, as mulheres vitimas de violência sexual, visto que em grande maioria
das vezes, esse tipo de assunto não é abordado durante a formação acadêmica.
O Enfermeiro deve estar ciente, que neste momento tão delicado na vida desta mulher,
é importante, estar realizando uma assistência, baseada na cidadania, dignidade e
humanização..
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. CONCEITO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A violência contra mulher encontra-se permeada nos demais conceitos de: violência de
gênero, violência doméstica, violência intrafamiliar, violência sexual, violência conjugal,
violência interpessoal ou violência sexista, já é reconhecida como um problema de saúde
pública e violação dos direitos humanos, não atingindo somente uma determinada raça, cor,
idade, classe social, grandes ou pequenas cidades, ou religião, ela é um mal universal.
Assim como não existe um perfil da mulher vítima de violência, também não existe um
perfil específico para o agressor, podendo ser este desde o homem mais culto e abastado
economicamente, até os menos favorecidos (GUEDES, 2011).
Etimologicamente, violência origina-se do latim “violentia” e designa o ato de vencer
a resistência de alguém pelo emprego de força bruta; qualidade do que é violento; força
empregada abusivamente contra o direito natural; constrangimento exercido sobre alguma
pessoa para obrigá-la a praticar algo (SARAIVA 2000).
Mas, a primeira conceituação normativa de violência contra a mulher foi trazida na
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, que
ficou conhecida como Convenção de Belém do Pará, do ano de 1994. Em seu artigo 1º dispôs:
“Art. 1º. Violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público
como no privado”.

2.2. TIPOLOGIA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS CONSEQUÊNCIAS

De acordo com o artigo 5º da Lei 11.340/06- lei Maria da Penha (2006), configura-se
“[...] violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no
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gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial.”
A própria lei traz os tipos dessa violência, que são a violência física, psicológica,
sexual, patrimonial e moral, estas podem ser definidas como:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.

A violência gera diversas conseqüências, sendo que os danos físicos são aqueles que
acabam chamando mais a atenção, pois são danos visíveis, porém eles representam apenas
uma parte negativa na saúde da mulher. Temos que lembrar que não são só as agressões
físicas que irão interferir na saúde da mulher, os danos psicológicos também possuem uma
grande influência na saúde mental desta mulher podendo desencadear ansiedade, desânimo,
tristeza, depressão, irritabilidade, agressividade, pesadelos, medos, insegurança, dentre outros.
Além disso, não podemos estar nos esquecer das conseqüências sexuais e reprodutivas
que são várias, tais como o sangramento vaginal, doenças sexualmente transmissíveis (DST),
inclusive o vírus da imunodeficiência adquirida (AIDS), gravidez indesejada, doença
inflamatória pélvica crônica, dentre outras.
De acordo com Faundes et al. (2006, p.128) estima-se que o risco de aquisição de
uma doença sexualmente transmissível seja de 4 a 30%, tanto em países mais,
quanto nos menos desenvolvidos. As taxas variam para cada agente específico e
segundo a faixa etária. A taxa de infecção por Neisseria gonorrhoeae pode variar
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entre 0,8 e 9,6%; de 3,1 a 22% para Trichomonas vaginallis; de 1,5 a 26% para
Chlamydia trachomatis; entre 12 a 50% para vaginose bacteriana; de 2 a 40% para o
papiloma vírus humano (HPV); de até 1,6% para o Treponema pallidum; e de 3%
para a Hepatite B.

2.3. A VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER E A ENFERMAGEM
Estima-se que a violência contra a mulher é um problema que causa mais mortes de
mulheres do que o câncer, a malária, os acidentes de trânsito e as guerras (Ferraz et.al, 2009,
pág. 757).
Segundo Ferraz et.al (2009, p. 757) por ser tratado como um problema de saúde
pública, cada vez mais é abordado pelos profissionais da área. Esses podem se sentir
pouco preparados para oferecer atenção que cause impacto efetivo na saúde das
vítimas. As dificuldades para cuidar das vítimas podem estar relacionadas com a
formação acadêmica, na qual raramente são incluídos assuntos com produção de
conhecimento técnico e específico sobre o tema violência

Através de um estudo realizado por Scharaiber et al. (2007), numa amostra de 2.502
mulheres brasileiras com 15 anos ou mais, em que 43% dessas mulheres, relatam ter sofrido
violência por um homem na vida, e destas, 13% vivenciaram a violência sexual, que na
maioria das situações encontrava-se conjugada com outras violências, como a física e
psicológica.
De acordo com Morais et al. (2010, p.156) a enfermagem, como ciência do cuidar,
vem, ao longo das últimas décadas, buscando aprofundar discussões sobre sua prática,
reconhecendo que o cuidar é um processo e, dessa forma, em evolução e sujeito às mudanças
que ocorrem no sistema de saúde e no modo de significância para o ser cuidado.
A enfermagem é uma das profissões que tem que oferecer atenção a essas mulheres,
somos os profissionais que estão mais próximos dos pacientes durante a sua assistência, seja
na unidade hospitalar ou na unidade básica de saúde.
Em algum momento durante a sua trajetória, o profissional enfermeiro pode vir a se
defrontar com essa situação, o que exigirá que ele possua um conhecimento específico e
habilidade para que assim possa realizar uma assistência humanizada a essa mulher, além de
também estar atuando na promoção à saúde e nas orientações necessárias.
Segundo Ferraz¹ et.al apud Ministério da Saúde (2009, p.757) os profissionais de
saúde devem estar atentos às mulheres que procuram os serviços com manifestações
clínicas de violência, agudas ou crônicas, físicas, mentais ou por problemas sociais.
Lesões físicas agudas normalmente são oriundas de agressões causadas por uso de
armas, socos, pontapés, tentativas de estrangulamento ou queimaduras e, os casos
mais graves são os que apresentam faturas nos ossos da face, costelas, mãos, braços

_________________
¹ FERRAZ, Maria Isabel Raimondo; LACERDA, Maria Ribeiro; LABRONICI, Liliana Maria; MAFTUM,
Mariluci Alves; RAIMONDO, Maria Lúcia. O cuidado de enfermagem a vítimas de violência doméstica.
Curitiba: Cogitare; 2009
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ou pernas. As manifestações clínicas crônicas podem ser decorrentes de agressões
sexuais que podem causar doenças sexualmente transmissíveis, infecções urinárias,
vaginais e gravidez indesejada. Podem surgir posteriormente à agressão e devem ser
objeto de atenção durante a realização dos cuidados prestados.

A Norma Técnica – Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência
Sexual contra Mulheres e Adolescentes (2012), diz que as unidades de saúde e os hospitais de
referência devem estabelecer fluxos internos de atendimento, definindo profissional
responsável por cada etapa da atenção, Isso deve incluir a entrevista, o registro da história, o
exame clínico e ginecológico, os exames complementares, administração da profilaxia para
hepatite b, HIV, doenças sexualmente transmissíveis não virais e anticoncepção de
emergência, orientações, e o acompanhamento ambulatorial por equipe multidisciplinar. Os
fluxos devem considerar condições especiais, como intervenções de emergência ou internação
hospitalar.
O Decreto nº 5.099, de 3 de junho de 2004, regulamentou para todo o território
nacional, a notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher, atribuindo ao
Ministério da Saúde (MS) a coordenação do plano estratégico de ação para a instalação dos
serviços de referência sentinela (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/MS, 2011).
De acordo Ferraz¹ et.al apud Ministério da Saúde (2009, P.757) através das
políticas de saúde se faz orientações para a prática profissional e refere que a
violência doméstica pode ser repetitiva e deve ser detectada precocemente com
prevenção de agravos futuros. As vítimas devem ser orientadas sobre a violência,
seu curso e os recursos existentes na comunidade, como grupos de autoajuda,
cuidado de enfermagem, atendimento médico, psicológico, do serviço social e de
outros membros da equipe multiprofissional, com vistas a prevenir novos episódios.
Ainda de acordo com Ferraz existem alguns passos que podem integrar as ações de
cuidado de enfermagem e dos demais profissionais de saúde, os quais devem
envolver o acolhimento e a possibilidade de apoio por parte da equipe; auxiliar a
vítima a estabelecer vínculo de confiança individual e institucional para poder
avaliar o histórico da violência e as possibilidades de mobilizar recursos sociais e
familiares; dialogar com a mulher sobre as opções de lidar com o problema,
permitindo-lhe fazer escolhas e fortalecer sua autoestima; apoiar a vítima que deseja
fazer registro policial do fato; fazer encaminhamentos a outros órgãos competentes
quando necessário Delegacias da Mulher, Instituto Médico- Legal; incentivar a
construção de vínculo com as redes de assistência, acompanhamento, proteção e
redes de apoio; encaminhar para atendimento clínico os casos de lesões graves, com
necessidade de reabilitação, que não puderem ser atendidos na unidade; sugerir à
vítima atendimento para o casal ou família no caso de continuidade da relação;
propor acompanhamento psicológico; fazer visitas domiciliares constantes para
cuidar e acompanhar o caso.

A lei nº 11.340 fortalece o que foi citado anteriormente, além de que a mesma lei
estabelece que tanto o Estado como os municípios devem assegurar os direitos à saúde da
mulher e implementação de redes de apoio com implementação de programas de saúde para
que assim se possa cuidar das vítimas e reduzir os índices de criminalidade em nosso país.
(FERRAZ¹ et.al apud MINISTÉRIO DA SAÚDE 2009, P.758).

19

Além de uma assistência de qualidade, não podemos nos esquecer de estar notificando
esses casos, através do preenchimento do formulário de notificação da violência doméstica,
sexual e/ou outras violências (ANEXO A), que foi implantada no Sistema de Informação de
agravos de Notificações (SINAN) em 2009 devendo ser realizada de forma universal,
contínua e compulsória nas situações de violências envolvendo crianças, adolescentes,
mulheres e idosos, mas como o foco desta pesquisa é a violência sexual à mulher, devemos
estar priorizando a lei 10.778 de 24 de novembro de 2013 que estabelece a notificação
compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em
serviços de saúde públicos ou privada.
É necessário que os profissionais de saúde saibam agir em situações de violência
sexual contra a mulher, para que eles possam estar ofertando apoio e compreensão, além
aumentar a confiança com a paciente, através do sigilo das discussões que forem feitas e
respeitando a autonomia em relações as decisões que a mesma tomar.

2.4. O ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL PELO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE- SUS: LEI 12.845/13

Em 1° de Agosto do ano de 2013, foi aprovada a lei 12.845. De acordo com o artigo 1º
desta lei, “Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento
emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos
físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos
serviços de assistência social.”
Ao decorrer da lei, podemos ver também que os hospitais do Sistema Único de Saúde,
deverão estar realizando o diagnóstico e tratamento das lesões física que esse tipo de violência
gera, além de facilitação do registro da ocorrência, encaminhamento às delegacias
especializadas, realização da profilaxia da gravidez, doenças sexualmente transmissíveis DST, dentre outras. Fica estabelecido no artigo 3° da lei 12.845 os seguintes serviços nesse
tipo de atendimento:
Art. 3o O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do
SUS, compreende os seguintes serviços:
I - diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas
demais áreas afetadas;
II - amparo médico, psicológico e social imediatos;
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III - facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de
medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis
à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual;
IV - profilaxia da gravidez;
V - profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST;
VI - coleta de material para realização do exame de HIV para posterior
acompanhamento e terapia;
VII - fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e
sobre todos os serviços sanitários disponíveis.
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3. METODOLOGIA
3.1.

Tipo de pesquisa

Esta pesquisa é de caráter descritiva - exploratória que possui como objetivo geral
investigar se os Enfermeiros que estão na prática profissional, estão preparados para lidarem
com a assistência à mulher vítima de violência sexual. O intuito foi de se obter as respostas,
dos objetivos dessa pesquisa, além de se obter uma maior familiarização com o tema
abordado.
Segundo Gil, as pesquisas exploratórias visam "proporcionar maior familiaridade com
o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que
estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de
intuições." (1993, pág. 45).
Como pesquisa descritiva ele define: "As pesquisas descritivas têm como objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis". (op. cit. pág. 46).
O método de coletas de dados a ser utilizado nessa pesquisa, é a amostra qualitativa.
Segundo Minayo (2001):
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja,
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de varáveis.

3.2.

Cenário da pesquisa

O espaço escolhido para a realização dessa pesquisa foi a Maternidade do Hospital
Universitário Antônio Pedro – HUAP da Universidade Federal Fluminense, localizado na Rua
Marquês de Paraná, 303, CEP: 24033-900 - Centro - Niterói - Rio de Janeiro – Brasil, que é
um hospital de referência para casos de mulheres vítimas de violência sexual e doméstica. Em
2002, o Hospital Universitário Antônio Pedro, iniciou o programa SOS-Mulher que se destina
ao atendimento de mulheres em situação de violência, principalmente, sexual. (FREITAS,
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2011). Foi escolhido o espaço da maternidade do referido hospital, pois é o local onde ocorre
a assistência as mulheres vítimas de violência sexual.

3.3.

Sujeitos

Os sujeitos que participaram dessa pesquisa, foram os enfermeiros que atuam na
maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP, considerando que o cenário é
referência para o atendimento a mulheres vítimas de violência sexual. No setor encontra-se
um total de dois (02) enfermeiros diaristas, e seis (06) enfermeiros plantonistas. Excetuando
da pesquisa os ausentes por licença médica, férias, ou que não aceitarem participar da
pesquisa.
Quanto ao grau de generalização que o estudo pretendeu alcançar com os resultados,
foi de levar os profissionais Enfermeiros atuantes na assistência direta à mulher vítima de
violência sexual, no referido hospital, a reflexão sobre a sua própria assistência nesses casos,
levando-os a identificação das suas maiores dificuldades para realização desse tipo de
assistência.

3.4.

Coleta de dados e instrumento de pesquisa

Houve a realização de uma entrevista semi-estruturada como instrumento para coleta
de dados, que apresentava 3 perguntas para se avaliar a assistência de enfermagem prestada
pelos enfermeiros em um hospital de referência no município de Niterói. Segundo as
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, com data de
referência de 1º de Julho de 2013, a população estimada de Niterói é de 494.200 pessoas,
observando-se que a população é totalmente urbana e apresenta uma participação feminina
superior à masculina.
As entrevistas foram realizadas entre os dias 02 a 06 de dezembro de 2013, onde se
procurou identificar quais são as dificuldades nesse tipo de assistência prestada pelos
Enfermeiros, e o que poderia ajudá-los na melhora da mesma, além de procurar saber qual a
formação desses profissionais em relação a essa temática. As entrevistas foram gravadas e
transcritas ao final de cada uma delas.
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3.5.

Aspectos éticos

Como esta pesquisa envolveu seres humanos, a mesma foi submetida ao Comitê de
Ética em Pesquisa – CEP, da Faculdade de Medicina, do Hospital Universitário Antônio
Pedro – HUAP, sendo aprovada no dia 29 de Novembro de 2013, com o nº de Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 23138613.3.0000.5243 (ANEXO B). Somente
após a aprovação, foram realizadas as entrevistas, e assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Estabelecido (TCLE) que contém todas as informações sobre a pesquisa e seu
responsável de forma clara, de acordo com a Resolução 196/96.

3.6.

O atendimento

Após a realização das entrevistas com os Enfermeiros do setor da Maternidade, do
referido Hospital, foi possível observar a assistência de enfermagem, prestada pelos mesmos.
Essa assistência se inicia no momento em que a mulher vitimizada, dá entrada no
setor. Os Enfermeiros, primeiramente realizam o acolhimento, com uma escuta ativa,
realizando histórico de enfermagem, para que se possa saber o que houve no ocorrido, além
de criar um maior vínculo entre paciente e profissional. Após isso, a cliente é encaminhada a
consulta médica, onde há a realização de exame físico e ginecológico, a prescrição da
profilaxia, e solicitação dos exames de sangue necessários.
Após a consulta médica, o Enfermeiro realiza a coleta de sangue, além de toda
profilaxia necessária, e orientação quanto os possíveis efeitos secundários, frisando sempre a
importância, de manter a administração do antiretroviral em casa, e retornar após a primeira
quarta-feira, depois do ocorrido, para que assim possa ser iniciado o seu acompanhamento no
ambulatório de DST/AIDS, do próprio hospital, onde ela será acompanhada por uma equipe
multidisciplinar.
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4. DA OBTENÇÃO DOS DADOS

A coleta de dados foi realizada, através de entrevista semi-estrutura, que possuía 3
perguntas. Esta foi realizada com 7 (1 homem e 6 mulheres) dos 8 Enfermeiros que atuam no
setor da maternidade, do Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP da Universidade
Federal Fluminense, localizado na Rua Marquês de Paraná, 303, CEP: 24033-900 - Centro Niterói - Rio de Janeiro – Brasil. Este é um hospital de referência para caso de mulheres
vítimas de violência doméstica/sexual. A maternidade do referido hospital, é o local onde é
realizada a assistência dos casos de mulheres vítimas de violência sexual. Foram escolhidos
somente os Enfermeiros, pois o objetivo geral do trabalho é de saber como é realizada a
assistência de enfermagem, pelos enfermeiros, as mulheres vítimas de violência sexual.
Os participantes da pesquisa foram informados que suas identidades seriam mantidas
em sigilo e ainda, foi solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido,
para a gravação das entrevistas. A autorização, por escrito é um dos requisitos éticos para
utilizar esse material com a finalidade de estudo.
As entrevistas foram realizadas em um local reservado da própria maternidade, no
período de 02 a 06 de dezembro de 2013, e foram gravadas mediante autorização dos
participantes. Com a finalização das entrevistas, o conteúdo adquirido foi transcrito. Após a
transcrição, os dados foram organizados em categorias para que assim fosse realizada a
análise. Gil (2002, p. 134) explica que “a categorização consiste na organização dos dados de
forma que o pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir deles”.
No setor encontra-se um total de 8 enfermeiros, sendo 2 diaristas e 6 plantonistas, mas
1 enfermeiro encontra-se de licença médica, sendo assim, foram realizadas um total de 7
entrevistas. Destes 7 enfermeiros, 6 são do sexo feminino, e 1 do sexo masculino. A faixa
etária dos enfermeiros entrevistados é entre 33- 52 anos.
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4.1.

ANÁLISE DOS DADOS

Após a leitura exaustiva dos conteúdos das entrevistas, foi possível organizar
categorias, para análise temática e discussão dos dados, construindo-se um total de quatro (04)
categorias, que são: A assistência de enfermagem à mulher vítima de violência sexual; A
importância do conhecimento dos Enfermeiros sobre a temática violência à mulher; A equipe
de saúde sensibilizada e capacitada; A dificuldade dos Enfermeiros em realizarem o cuidado
de enfermagem. A opção pela analise temática nesse estudo se deu pela possibilidade de
explorar mais o assunto através da literatura já produzida.

4.1.1. A assistência de enfermagem à mulher vítima de violência sexual

Durante a análise da fala dos depoentes, que participaram da entrevista, e comparação
com artigos científicos e o Manual de Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da
violência sexual contra mulheres e adolescentes, percebeu-se, que os Enfermeiros realizam a
assistência de enfermagem de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, embora não
tenham tido contato com a temática durante a formação acadêmica, ou através de cursos de
atualização ou aperfeiçoamento.
Às mulheres que chegam ao setor da Maternidade do referido hospital, para este tipo de
assistência, passaram anteriormente pela delegacia, realizando o registro do Boletim de
Ocorrência, e o exame de corpo de delito. Posteriormente, essas mulheres vão para o hospital,
acompanhadas por policiais.
O Enfermeiro é o profissional que realiza o acolhimento desta mulher, visando explicar
todas as etapas que serão realizadas durante o seu atendimento, além de uma escuta ativa,
buscando deixar essa mulher o mais a vontade possível, para que assim possa ser criado um
vínculo paciente-profissional, buscando-se entender, como realmente foi o ocorrido.
Contudo, muitas vezes durante esse acolhimento, a mulher se fecha em relação ao ocorrido,
dificultando assim, a ação do Enfermeiro.
“Para um atendimento eficaz, o profissional capacitado deverá aprender a ouvir, pois
algumas mulheres precisam e desejam falar sobre a violência de forma privada,
sigilosa e não julgadora do acontecido por parte do profissional. Entende-se então
que o enfermeiro deve conversar com a vítima de forma confidencial, ética, afim de
despertar sentimento de confiança e segurança necessário para a realização dos
procedimentos indispensáveis.” (MOURA 2011)
“Então a gente faz uma abordagem de uma forma delicada, já que ela já vem
muitas vezes da delegacia, ou direto do ocorrido, e ai a gente procura de um modo
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geral, acolher da melhor forma possível. É muita dor, numa hora só, então é muita
descrição, muita solicitude, carinho.” Rosa – Enfermeira
“Você recebe a paciente, e aborda assim de uma maneira delicada né, deixa a
pessoa se abrir, se ela quer se abrir, falar sobre o assunto, mas de uma forma que
não seja invasiva, deixar que ela relate, deixar ela a vontade...” Violeta –
Enfermeira

De acordo com Brasil (2012) o acolhimento é de extrema importância para a qualidade e
humanização da atenção. Podemos dizer que o acolhimento é um conjunto de medidas,
posturas e atitudes dos profissionais de saúde, que visam garantir credibilidade e consideração
à situação de violência. A humanização dos serviços demanda um ambiente acolhedor e de
respeito à diversidade, livres de quaisquer julgamentos morais. Isso significa estar recebendo
e escutando essas mulheres com respeito e solidariedade, buscando formas de compreender
suas demandas e expectativas. Além disso, as mulheres que estiverem em situação de
violência sexual deverão ser informadas, sempre que possível sobre tudo o que será realizado
em cada etapa do atendimento e a importância de cada medida. Devendo sempre garantir que
sua autonomia seja respeitada, acatando-se a eventual recusa de algum procedimento. Além
disso, é importante oferecer um atendimento psicológico e medidas de fortalecimento a
mulher e adolescente, ajudando-as a enfrentar os conflitos e os problemas inerentes a essa
situação tão difícil.
Algo muito importante, que não foi falado em nenhum momento pelos Enfermeiros, foi
sobre o preenchimento da ficha de notificação para nos casos de violência doméstica, sexual
e/ou outras violências que foi implantada no Sistema de Informação de agravos de
Notificações (SINAN) em 2009.
Para Brasil (2012, pág.17) a notificação tem um papel estratégico no
desencadeamento de ações de prevenção e proteção, além de ser fundamental nas
ações de vigilância e monitoramento da situação de saúde relacionada às violências.
Ela é um dos mecanismos definidos pelas políticas públicas específicas e está
garantida na legislação brasileira, sendo um instrumento de garantia de direitos e de
proteção social.

É através do preenchimento da ficha de notificação, que a questão da violência à
mulher, ganha maior visibilidade, portanto, é de extrema importância que o preenchimento da
mesma seja realizado.
Após o acolhimento, a mulher é encaminhada para consulta médica, onde o Enfermeiro
que realizou o acolhimento repassa todas as informações coletadas, para o médico. Este
realiza o exame físico e ginecológico, além da prescrição da profilaxia que será realizada, e a
solicitação dos exames de sangue necessários. Contudo, alguns depoentes, relatam, que às
vezes os médicos que realizam essa assistência, por esquecimento ou falta de conhecimento,
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acabam não prescrevendo alguma profilaxia, ou não solicitando algum exame, o que faz com
que os Enfermeiros necessitem ir atrás deles, para solicitar o que esta pendente.
“... e ai ela vai pra assistência médica, então a enfermagem começa a tranquilizar,
falando que vai começar iniciar todos os procedimentos de profilaxias, contra a
gravidez, para evitar as doenças, e ver se ela já passou pela pericia...” Violeta –
Enfermeira
“Porque às vezes a gente tem que ir atrás de médico, que esqueceu da hepatite
esqueceu não sei o quê... Cada um acaba prescrevendo uma coisa, por mais que
siga o protocolo, mas cada um se encaixa em uma situação, e sempre falta algo, e
temos que ir correndo atrás deles.” Margarida – Enfermeira

Os exames de sangue solicitados são colhidos e ficam prontos aproximadamente em 1
semana, para que a mulher os leve para o seu posterior acompanhamento no ambulatório de
DST/AIDS do referido hospital, onde foi realizado este estudo.
Brasil 2012, diz que a coleta imediata de sangue e de amostra de conteúdo vaginal,
deverão ser realizadas assim que a vítima de violência sexual for admitida na unidade, sendo
necessária para que se possa vir a estabelecer a presença de DST, HIV ou hepatite, mas o
início da profilaxia não deve ser retardada por causa da coleta, pelo contrário, a profilaxia
deve ser iniciada.
Posteriormente, a coleta de sangue, o Enfermeiro inicia a administração dos
medicamentos de profilaxia, que segundo eles são: anticoncepção de emergência,
metronidazol, azitromicina, Penicilina benzatina, cirpofloxacina, biovir e kaletra, estes dois
últimos citados, fazem são antiretrovirais que a mulher irá tomar por 28 dias. Além disso, há a
orientação especial para as mulheres com situação vacinal de hepatite b incompleta, ou
ausente, pois estas deveram procurar um hospital de referência no Rio de Janeiro, para
administração de imunoglobulina b, que é de suma importância para prevenção da hepatite b.
A primeira profilaxia realizada pelos Enfermeiros da maternidade, a essa mulher
vitimizada, é a administração da anticoncepção de emergência, ou seja, a popular pílula do dia
seguinte, esta deve ser administrada no prazo máximo de até 72 horas após a relação sexual
desprotegida.
Em grande parte das vezes, a dosagem disponível na maternidade, é a de um único
comprimido, mas algumas vezes é possível encontramos 2 comprimidos, onde um é tomado o
mais precoce possível, e o outro, 12 horas após a administração do primeiro. Esta profilaxia é
realizada em qualquer hipótese de violência sexual, independente se tenha sido realizado sexo
com ou sem camisinha, o período do ciclo menstrual em que a mulher se encontra, ou se ela
realiza algum tipo de anticoncepcional. O único momento em que essa profilaxia não é
realizada, é quando a mulher, já se encontra na menopausa.
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Temos que estar cientes que assim como as outras profilaxias a serem realizadas nessas
situações, a anticoncepção de emergência é a única, para se evitar o surgimento da gravidez
indesejada. É de grande importância, que além da administração aja as orientações a essa
mulher, sobre os possíveis efeitos secundários que podem vir a se manifestar. Brasil (2012)
diz que a anticoncepção de emergência gera efeitos secundários, sendo mais freqüentes as
náuseas, que se manifestam em cerca de 40 a 50% dos casos, e o vômito, em 15 a 20%.
De acordo com o protocolo de atendimento à mulher em situação de violência:
programa mulher cidadã, da prefeitura de Colombo-PR (2012, pág. 18), a
probabilidade média de ocorrer gravidez em um único coito sem proteção, na
segunda ou terceira semana do ciclo menstrual é de 8%. Com a anticoncepção oral
de emergência, esta taxa cai para 2%. Por isso, a anticoncepção de emergência
(pílula do dia seguinte ou pós-coital) é medida essencial para a prevenção de
gravidez pós-estupro e, consequentemente, do aborto.

Deve-se refletir sobre a conduta da administração da anticoncepção de emergência,
visto que os entrevistados realizam essa conduta a todas as mulheres que sofreram relação
sexual, exceto naquelas que já entraram na menopausa. Contudo, Brasil 2012, diz que a
anticoncepção de emergência (AE) deverá ser prescrita para todas as mulheres e adolescentes
expostas à gravidez, através de contato certo ou duvidoso com sêmen, independente do
período do ciclo menstrual em que se encontrem, que tenham tido a primeira menstruação e
que estejam antes da menopausa. Visto que é desnecessária a prescrição da AE, caso a mulher
ou a adolescente estiver usando regularmente método anticonceptivo de elevada eficácia no
momento da violência sexual, a exemplo do anticoncepcional oral ou injetável, esterilização
cirúrgica ou DIU.
Posteriormente, são realizadas as profilaxias necessárias, para as doenças sexualmente
transmissíveis não virais, tais como: sífilis, tricomoníase, clamídia, gonorréia e cancro mole.
Estudos mostram que 16 a 58% das mulheres que sofreram violência sexual, adquirem pelo
menos uma DST decorrente do abuso. (BRASIL, 2012, pág. 44). Os medicamentos utilizados
na maternidade, para a prevenção das doenças citadas anteriormente, são: Metronidazol,
penincilina bezantina, azitromicina, e ciprofloxacina.
Em virtude desses agravos sobre a saúde da mulher, estima-se que a vítima pode ter
um risco de adquirir DST por infecção pela Neisseria gonorrhoeae de 0,8 a 9,6% para
Trichomonas vaginallis de 3,1 a 22%, seguido de Chlamydya trachomatis de 1,5 a 26%, para
vaginose bacteriana entre 12 a 50%, do papiloma vírus humano (HPV) de 2 a 40%, para
Treponema pallidum de até 1,6% e para hepatite B de 3%. Enquanto para a transmissão do
HIV é menos de 1% (FAÚNDES et.al. 2006)
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Segundo Brasil (2012), a prevalência de DST em situações de violência sexual é
elevada, e o risco de infecção depende de diversas variáveis, como o tipo de violência sofrida,
o número de agressores, o tempo de exposição, a ocorrência de traumatismos genitais, a idade
e susceptibilidade da mulher, a condição himenal, a presença de DST e a forma de
constrangimento utilizada pelo agressor.
O metronidazol é utilizado como medida profilática para triconomíase, a penincilina
bezantina para sífilis, azitromicina e ciprofloxacina para clamídia, gonorréia e cancro mole.
Ademais, Brasil (2012), diz que é preferível adotar o seguinte esquema para prevenção das
doenças sexualmente transmissíveis não virais: penicilina benzatina (2,4 milhões de UI – 1,2
milhão em casa nádega, em dose única) + ceftriaxona (250 mg, IM, dose única) + azitromicina (500 mg- 2 comprimidos, dose única). A administração profilática do metronidazol e de
suas alternativas pode ser postergada ou evitada em casos de intolerância gastrintestinal
conhecida ao medicamento.
Devemos estar cientes, que a maioria das infecções genitais, como gonorréia, clamídia,
tricomoníase, cancro mole e sífilis, podem ser evitadas, através da prevenção através de
determinados medicamentos.
De acordo com Brasil (2012, pág. 44), parcela significativa das infecções genitais
decorrentes de violência sexual pode ser evitada. Doenças como gonorréia, sífilis,
infecção por clamídia, tricomoníase e cancro mole podem ser prevenidas com o uso
de medicamentos de reconhecida eficácia. Esta medida é fundamental para proteger
a saúde sexual e reprodutiva das mulheres dos possíveis e intensos impactos da
violência sexual.

À vista disso, observamos que na maternidade do referido hospital, as medicações
utilizadas na profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis não virais, estão de acordo
com o Manual técnico do Ministério da Saúde 2012, exceto na administração de
ciprofloxacina, que não se encontra no manual, este medicamento é utilizado para clamídia,
gonorréia e cancro mole, mas se voltarmos e analisarmos o esquema preferível do manual de
norma técnica 2012 encontramos o ceftriaxona para a prevenção das doenças citadas
anteriormente.
Observa-se durante as falas dos depoentes, que a mais importante profilaxia realizada,
é a do HIV. Esta é uma das maiores preocupações para quase todas as mulheres que sofrem
violência sexual.

Os estudos existentes sobre esse assunto mostram que o risco de

transmissão do HIV nos casos de violência sexual, encontra-se entre 0,8 e 2,7%. (Brasil,
2012).
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“À medida que vejo como mais importante é a do HIV. As mulheres que chegam
aqui, ficam muito assustadas, e com medo de ter pego AIDS, então temos que
explicar todo o procedimento que vamos fazer, pra ela tentar se tranqüilizar. Acho
que esse é o mais importante, é a preocupação maior, porque pra mim, o resto tem
cura né?! Agora o HIV, não!” Bromélia- Enfermeira

Os medicamentos utilizados na maternidade para essa profilaxia são: Biovir, que é a
lamivudina/zidovudina, ambas da classe inibidores da transcriptase reversa análogos de
nucleosídeos, e o Kaleter, que é o nome comercial da associação de lopinavir (200mg) e
ritonavir (50mg). Conquanto Brasil 2012, diz que a quimiorpofilaxia que deve ser utilizada
para mulheres adultas e adolescentes, também podendo ser utilizada em gestantes, são:
Zidovudina (1 comprimido a cada 12 horas – café e jantar) + Lamivudina, Lopinavir/
Ritonavir (02 comprimidos a cada 12 horas – café e jantar). À vista disso, concluímos que a
profilaxia utilizada na maternidade é a correta, e corresponde à indicada pelo manual de
prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra as mulheres e
adolescentes, de 2012.
Para Brasil 2012, o risco de infecção pelo HIV, depende de diversas condições as quais
a mulher violenta foi exposta, entre elas, podemos destacar o tipo de exposição sexual, ou
seja, anal, vaginal ou oral; o número de agressores; a susceptibilidade da mulher; a rotura
himenal; a exposição a secreções sexuais e/ou sangue; a presença de DST ou úlcera genital; a
carga viral do agressor; e o início precoce da profilaxia antiretroviral.
A quimioprofilaxia antiretroviral é recomendada em todos os casos em que houver
penetração vaginal e/o anal, sem preservativo, com ejaculação. Esta quimioprofilaxia deve ser
realizada até 72 horas após o ocorrido. Nos casos em que há a ocorrência de sexo oral
exclusivo, mesmo com ejaculação na cavidade oral, a transmissão pelo HIV é rara. As
mulheres que apresentam exposição crônica e repetida ao mesmo agressor, não é
recomendada a profilaxia para o HIV, pois há possibilidade de já ter ocorrido contaminação
no passado, nesses casos deverá ser realizada investigação sorológica por seis meses,
considerando-se o último episódio de exposição sexual. Além disso, a profilaxia para o HIV,
também não é recomendada nos casos de violência sexual com preservativo, agressor
sabidamente HIV negativo, violência sofrida há mais de 72 horas. (Brasil, 2012)
Após o inicio do antiretroviral, a mulher recebe medicação para 1 semana de
tratamento, que é o tempo dela voltar, para ser acompanhada no ambulatório de DST/ AIDS,
do próprio hospital, onde ela irá receber todo o tratamento e acompanhamento. Neste local, a
mulher é assistida, por uma equipe multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro,
assistente social e psicóloga.
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“E a gente faz as orientações, pois elas ficam 7 dias tomando o antiretroviral em
casa, mas elas fazem, tomam o antiretroviral por 28 dias, sendo que na primeira
quarta, após o ocorrido, elas são encaminhadas ao ambulatório de DST/ AIDS,
onde elas são acompanhadas pelo infectologista, pelo pessoal do serviço social,
pela psicologia, e enfermagem.” Bromélia- Enfermeira

Desde o inicio dessa quimioprofilaxia a mulher é informada pelos enfermeiros, sobre
todos os prováveis efeitos secundários que ela pode vir a desenvolver, é importante que aja
essa informação, pois se a mulher não souber o que pode vir a sentir, ela pode vir a abandonar
o tratamento.
Segundo Brasil (2012, pág. 61), a adesão à profilaxia antirretroviral é um dos
fatores principais na redução do risco de transmissão da infecção pelo HIV. A não
adesão ao esquema antirretroviral está diretamente relacionada ao risco de falha da
profilaxia e de surgimento de cepas virais multirresistentes. Vários fatores afetam a
capacidade de adesão, como aspectos socioeconômicos, grau de escolaridade e
qualidade do serviço de saúde.

É de suma importância, que ao acolhermos essa mulher vitimizada, façamos um
histórico completo sobre a mesma durante o momento do acolhimento, inclusive a
perguntando sobre a vacinação da hepatite b, que é uma das doenças transmissíveis através da
relação sexual sem proteção.
As mulheres vítimas de violência sexual que possuem esquema vacinal completo
contra a hepatite B, não irão necessitar do reforço da vacina, ou então do uso da
imunoglobulina humana anti-hepatite B. Já aquelas, que desconhecem seus status vacinal, ou
não são imunizadas, devem estar recebendo a dosagem única de Imunoglobulina Humana
Anti- Hepatite B (IGHAHB), na dosagem de 0,06 ml/kg, IM. Esta deve ser administrada no
prazo máximo de até 14 dias após o ocorrido, mas o recomendado é a aplicação nas primeiras
48 horas após a violência. Além disso, deve vir a receber também a 1ª dose da vacina, e
completar o esquema, lembrando-se do intervalo de um mês entre a 1ª e 2ª dose, e de 6 meses
entre a 1ª e 3ª dose. As mulheres que são expostas repetidamente a violência sexual ao mesmo
agressor, ou então, que saibam que o agressor é vacinado, ou utilizam preservativos durante o
crime sexual, não deverão receber a imunoprofilaxia contra hepatite B. (Brasil, 2012).
A IGHAHB encontra-se disponível nos centro de referência para imunobiológicos
especiais. No entanto, durante a realização das entrevistas, somente um dos entrevistados
falou sobre esse imunobiológico tão importante nessa situação.
“E no primeiro atendimento a gente faz as orientações de tudo isso, onde ela tem
que tomar a imunoglobulina da hepatite b dependendo da sua situação vacinal. A
gente encaminha para o local, antigamente era no hospital Jesus, agora é em outro
hospital, no Rio, que esqueci o nome agora. E a gente vê se ela ta imunizada.”
Margarida - Enfermeira
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O que se pode concluir neste quesito, é que os Enfermeiros do setor, não visaram tanto
à questão da hepatite b, tanto que, somente um dos entrevistados falou sobre isso, grande
parte possui um foco maior na questão das doenças sexualmente transmissíveis não virais,
deixando a hepatite b de lado. Visto que é de suma importância estarmos sabendo sobre o
esquema vacinal dessa paciente, para pode saber qual assistência será necessária nesse
quesito, visto que a hepatite b pode vir a gerar diversos problemas nessa mulher.
Observamos então, que o papel do enfermeiro na assistência a mulher vítima de
violência sexual no referido hospital, é realizada de acordo com o protocolo do Ministério da
Saúde. A assistência se inicia no momento do acolhimento, onde é realizado a anamnese
completa da paciente, se estendo a execução da prescrição médica, a coleta de sangue para
realização dos exames laboratoriais, além de toda a orientação em relação às medicações, e de
sua importância, além de explicar à mulher todas as etapas por qual ela irá passar nessa
assistência, e sobre o acompanhamento no ambulatório de DST/AIDS, que ela deverá realizar.

4.2.1. A importância do conhecimento dos Enfermeiros sobre a temática violência à mulher

Mediante observação das falas dos depoentes deste estudo, observa-se que os 07
Enfermeiros entrevistados, não obtiveram contato com a temática violência à mulher, durante
a graduação em Enfermagem. É necessário que haja a abordagem dessa temática na
graduação, visto que, esse é o momento do futuro profissional, aprender quais são os passos
para uma assistência adequada a mulheres nessa situação.
Evidencia-se assim, a responsabilidade dos órgãos formadores no preparo de futuros
profissionais, de compreender essa questão no âmbito da saúde e reconhecer seu papel social
na identificação e assistência articulada nas situações de violência contra as mulheres.
(VIEIRA, 614, 2009)
“Nunca ouvi falar sobre esse tema na graduação, e muito menos em cursos, ou
treinamento. Aqui a gente não recebe isso. Entrei aqui crua, sem saber nada
mesmo!” Bromélia- Enfermeira
“Não, não vi na graduação. Ai como aqui a gente começou a vê muito essa questão
de violência, eu comecei a buscar e ler, e gostar do tema. No mestrado eu trabalhei
a violência contra a mulher, mas fiz a relação de aborto e violência, mas eu tinha
que estudar violência, gênero, essa questão toda. Você não tem isso abordado na
graduação, ou na pós graduação” Cravo – Enfermeiro

Ao continuarmos a análise, constata-se que, somente 01 enfermeiro, obteve treinamento
sobre esse tipo de assistência, na Secretaria de Niterói, através do hospital do referido estudo,
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01 enfermeiro adquiriu conhecimento desta temática durante o Mestrado, devido o seu projeto
de pesquisa, onde foi trabalhado a violência contra a mulher, mas em relação entre aborto e
violência. Os demais 05 enfermeiros, nunca tiveram contato com a temática, fosse através da
graduação, cursos de aperfeiçoamento, atualização, ou treinamento.
“Não, eu fui treinada na secretaria de Niterói, pelo hospital. Na minha época de
graduação não tinha isso, né?! Não existia! Mas não fiz nada além do treinamento
não, não vi em isso em nenhum curso, nem nada.” Rosa- Enfermeira
“... vim pra cá crua, sem saber nada sobre, nem treinamento eu tive.” Jasmin –
Enfermeira
“Não, que eu me lembre assim não tive algum contato, não me recordo não. Não
recebi treinamento, nem nada.” Violeta-Enfermeira

Constata-se desta forma, que 05 dos Enfermeiros, do setor da maternidade, do Hospital
de Referência de Niterói, onde são atendidos os casos de violência sexual, não apresentam
nenhum tipo de conhecimento sobre a temática violência à mulher, o que gera nesses
profissionais ao darem entrada no setor, despreparo em relação às medidas de cuidados que
devem ser realizados, devido à escassez de conhecimento. Este conhecimento deveria ser
abordado durante a graduação, que poderia vir a gerar uma melhor assistência, visto que esse
futuro Enfermeiro, já teria contato com a temática na teoria.
A falta de conhecimento pode gerar insegurança no profissional sobre qual medida
deve ser tomada no cuidado a esta mulher. Visto que, como ele não sabe a forma de agir,
alguma parte da assistência que seria necessária, poderia vir a ficar pendente.

4.3.1. A equipe de saúde sensibilizada e capacitada

Dispor de uma equipe de saúde sensibilizada e capacitada, com a temática violência à
mulher, é de suma importância. Brasil (2012), diz que a equipe de saúde deve estar
sensibilizada e capacitada para assistir à pessoa em situação de violência, e para que isso seja
possível, é necessário que ocorra realização de oficinas, grupos de discussão, cursos, ou outras
atividades de capacitação e atualização desses profissionais. Isso é de grande importância,
para que se possa ampliar o conhecimento, realizar trocas de experiências, e explorar os
sentimentos de cada profissional em relação a essa temática.
Através das entrevistas realizadas, foi possível observar pela fala dos depoentes, há
necessidade de haver uma equipe capacitada em relação à temática, para que assim, toda a
equipe venha saber as medidas que são necessárias no atendimento a clientes nesse tipo de
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situação, de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde. Desta forma, as possíveis
dúvidas seriam sanadas, e haveria a diminuição de uma assistência sem prováveis pendências.
Segundo Moura et.al. (2011, p. 580) a capacitação favorece o desenvolvimento de
estratégias para o auxílio das mulheres em situações complexas.
“É isso que eu sempre penso, porque a gente assim fica muito solto aqui, não se
reúne um grupo pra orientar, tipo, oh a gente vai falar a mesma língua. Porque às
vezes a gente tem que ir atrás de médico, oh doutor o senhor esqueceu da hepatite,
esqueceu não sei o que. Acho que em um período a gente podia se juntar, porque é
um grupo que trabalha com essa paciente, pra atualizar, orientar. A gente não é
preparada, atualizado sobre o que fazer. Cada um acaba prescrevendo uma coisa,
por mais que siga o protocolo, mas cada um se encaixa em uma situação, e sempre
falta algo, e temos que ir correndo atrás deles. Todos tem que saber, se atualizar
pra atender essa paciente, falar a mesma língua.” Margarida – Enfermeira

Assim sendo, vemos como é necessário que a equipe, esteja falando a mesma língua,
visto que grande parte dos profissionais Enfermeiros que foram entrevistados, ao chegarem no
setor, encontram dificuldades para lidar com esse tipo de assistência, pois nunca tiveram
contato com a mesma, seja através de cursos de atualização ou capacitação, treinamento ou
até mesmo durante a formação acadêmica.
“Quando eu comecei aqui era muito complicado, porque eu era enfermeiro de CTI,
eu trabalhei 5 anos no CTI, depois que eu vim pra maternidade. Então quando eu
cheguei aqui, e tive que lidar com isso tudo, no inicio era complicado, porque eu
não sabia nada. Então, aos poucos fui sabendo como lidar com essas situações,
então eu li muito, perguntava aos profissionais mais antigos, como que era feito,
como que abordava, e comecei a estudar sobre as medicações que são realizadas
nesse tipo de assistência, e comecei a ler sobre violência também, pra que
realmente pudesse saber como essa paciente se porta, e a gente saber como lidar
com ela, porque você é profissional, mas tem que saber lidar com a dor que ela ta
sentindo.” Cravo - Enfermeiro

Observamos também, através das falas, que os profissionais médicos, em alguns
atendimentos acabam “esquecendo” de determinadas profilaxias ou solicitação de exames,
pela falta de conhecimento ou realmente por esquecimento. O que nos mostra, que é
necessário que toda a equipe venha estar capacitada sobre a temática, para lidar com esse tipo
de assistência.
“Porque às vezes a gente tem que ir atrás de médico. Oh doutor o senhor esqueceu
da hepatite, esqueceu não sei mais o quê.” Margarida - Enfermeira
De acordo com o protocolo de atendimento à mulher em situação de violência:
programa mulher cidadã, da prefeitura de Colombo-PR (2012, pág. 10), os
profissionais da saúde devem estar capacitados a detectar riscos, identificar a
violência não declarada, assistir e acompanhar as mulheres em situação de violência,
até que as mesmas possam reorganizar suas vidas.

Conforme Freitas et.al. (2007) a educação permanente para os profissionais de saúde
que atendem a mulher vítima de violência sexual possibilita uma reflexão coletiva, fortalece
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as relações interpessoais e estimula as ações condutas com o intuito de preparar e dar
segurança para uma assistência diferenciada.
Esse tipo de assistência tão delicada deve ser abordada aos profissionais que lidam, e que
provavelmente, vão vir a entrar em contato com essas situações, tais como médicos,
enfermeiros, assistente social e psicólogo. Provavelmente, as duvidas apresentadas em relação
a essa assistência, são devidas a escassez de conhecimento sobre o assunto. É através do
conhecimento, da educação permanente, que esse profissional irá melhorar sua prática,
realizando o que realmente é preconizado pelo Ministério da Saúde, além de vir a criar, junto
à equipe, possíveis estratégias de auxílio para essas mulheres.

4.4.1. A dificuldade dos Enfermeiros em realizarem o cuidado de enfermagem

Os Enfermeiros, participantes da entrevista, em sua maioria, relatam como dificuldade
no cuidado à mulher vitimizada sexualmente, a ausência do profissional de Psicologia no
momento do atendimento inicial, junto a Enfermagem. Visto que, os Enfermeiros, se vêem
despreparados psicologicamente para realizarem sozinhos, a abordagem sobre o
acontecimento, a essa mulher, conforme é ilustrado nos relatos a seguir.
“Deveria ter o psicólogo também, a enfermagem só, não tem preparo pra isso. E eu
como mulher acabo sofrendo junto, com criança então. É muito sofrido.” Margarida
- Enfermeira
“Porque eu acho tão delicado, uma coisa assim tão delicada. Elas chegam às vezes
aqui tão deprimidas né, muito tristes, humilhadas né, que eu fico com preocupação
de como eu vou conversar com ela, pra não chegar a tocar no assunto, e voltar a
machucá-la com isso, dela relembrar o que sofreu. Tinha que ter a psicóloga junto
da enfermagem.” Jasmin- Enfermeira

Contudo, o Manual de Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência
sexual contra mulheres e adolescentes (Pág.19, 2012) nos diz que a mulher violentada
sexualmente necessita de assistência humanizada na interação com o profissional nos serviços
de saúde. Entretanto, os profissionais de saúde ao atenderem essas mulheres vítimas de
violência sexual, podem se apresentar despreparados psicologicamente para esse tipo de
assistência, que acaba mexendo com o profissional, principalmente quando este é mulher.
Podemos observar que o sentimento despertado nos profissionais do sexo feminino, gera
um envolvimento emocional com a mulher vitimizada. Através das falas, observamos a
empatia despertada nessa situação pelas profissionais.
“É sempre duro, não é uma coisa simples de se fazer né?! Requer da gente
conhecimento, requer da gente exposição, e mexe com a gente, nós somos mulheres
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também né?! Deveria ter um acompanhamento da psicologia junto com a
assistência de enfermagem.” Rosa- Enfermeira
“A questão da mulher é sempre um impacto, são sempre histórias e mais histórias
né, coisas escabrosas. Assim, a gente consegue lidar, mas não é uma coisa assim,
que não cause impacto, causa impacto sabe, tem situações que acho que
precisaríamos de psicólogo, pra ajudar na questão da paciente, em que é preciso.”
Violeta- Enfermeira

Segundo Brasil 2012, nesse tipo de atendimento o ideal é que haja uma equipe interdisciplinar para realizar essa assistência, essa sendo composta desejavelmente por médicos,
psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Mas, a falta de algum profissional citado, não é
motivo para que o atendimento seja inviabilizado, com exceção do profissional médico.
Porém, o que se observa através das entrevistas, é que o atendimento inicial a essa mulher, é
realizado pela Enfermagem, e pelo Médico, tendo assim, a ausência da psicóloga e assistente
social. Estes profissionais, só entram em contato com essa mulher, somente no
acompanhamento da mesma, no ambulatório de DST/AIDS, do próprio hospital.
Ao prestar esses cuidados, o Enfermeiro, é confrontado com as emoções, geradas, mas
mesmo assim, ele prossegue com suas ações, já que o seu objetivo é de estar atendendo à
mulher, mas se houvesse a presença da Psicologia, esse atendimento seria melhor realizado,
como é possível observar no relato a seguir
“A enfermagem sozinha não dá conta da abordagem a essa mulher. É muito
delicada, muita dor, não estamos preparados, sabe. Precisamos atender, mesmo que
isso mexa com a gente, mas o melhor seria que a psicologia estivesse junto”
Bromélia- Enfermeira

É de suma importância, que tanto como no acompanhamento desta mulher, como no
atendimento inicial, haja a presença de uma equipe interdisciplinar, com o propósito de
melhorar a assistência prestada, e aumentar o vínculo da paciente com o profissional, gerando
assim, um atendimento integral desta mulher.
Através da realização desse estudo, pode-se observar que os enfermeiros do setor da
maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro, referência para casos de mulheres
vítimas de violência sexual e doméstica, realizam o cuidado de acordo com o que é
preconizado pelo Ministério da Saúde, mesmo sem terem tido contato com essa temática,
durante a graduação, ou através de cursos de aperfeiçoamento, capacitação ou treinamento.
A dificuldade apresentada pelos enfermeiros para realizarem esse tipo de cuidado, é falta
da equipe multidisciplinar, no momento do acolhimento, visto que esse é um momento
delicado, onde o profissional tem que se aproximar da cliente, para criação do vínculo
profissional-cliente, para que assim, possa vir a saber sobre o ocorrido. Os enfermeiros, não se
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vêem preparados para esse tipo de abordagem tão delicada, principalmente as do sexo
feminino, que acabam se sensibilizando mais, ao se colocarem no lugar das vitimas.
A falta de aprimoramento pode gerar insegurança no profissional sobre qual medida deve
ser tomada no cuidado a esta mulher. Visto que, como ele não sabe a forma de agir, alguma
parte da assistência que seria necessária, poderia vir a ficar pendente. Conforme visto durante
a pesquisa, é importante que haja uma educação permanente para os profissionais que estão na
prática, para que assim, possa ser geradas discussões e trocas de conhecimentos em relação à
assistência prestada por cada profissional nesses casos tão delicados, visando sempre o
atendimento integral dessa mulher.
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5.

CONCLUSÃO

Os objetivos desse trabalho, era de descrever a assistência de enfermagem prestada a
mulheres vitimas de violência sexual, além de verificar se durante a formação desses
profissionais essa temática foi abordada, e também de se avaliar quais as dificuldades que eles
possuem nesse tipo de assistência, e o que julgariam como ações necessárias para lidar com
isso.
A violência sexual contra a mulher é uma ação que acontece nos mais diversos níveis
sociais. Assim como não existe um perfil para mulher que sofre violência, também não existe
um perfil para o agressor. A violência não gera somente as sequelas físicas, mas também gera
sequelas psicológicas e sociais.
A enfermagem é uma das profissões que tem que oferecer atenção a essas mulheres,
somos os profissionais que estão mais próximos dos pacientes durante a sua assistência, seja
na unidade hospitalar ou na unidade básica de saúde, por esta razão, devemos possuir o
conhecimento necessário, para este tipo de assistência, como os exames que devem ser
solicitados, as profilaxias a serem realizadas, os encaminhamentos que podem ser realizados,
e também as orientações que são de suma importância, para que esta mulher não abandone o
tratamento e acompanhamento, que é necessário, nesse tipo de situação.
Vemos através desse trabalho, que os Enfermeiros do setor da maternidade, do referido
hospital onde foram realizadas as entrevistas, realizam uma assistência de enfermagem, de
acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, porém, esses profissionais nunca
tiveram contato com essa temática durante a formação acadêmica, ou através de cursos de
atualização, aperfeiçoamento, ou até mesmo treinamento, o que faz com que esses
profissionais ao chegarem ao setor, tenham dificuldades para realizar assistência a essas
mulheres vitimizadas. Esse tipo de assistência, não é fácil de ser realizada, visto que é um
momento sofrido para a paciente, o que pode vir a dificultar a enfermagem no momento do
acolhimento, que é onde realizamos a anamnese completa dessa paciente. Por esta razão, é
importante que esse tipo de atendimento seja realizado por uma equipe multidisciplinar, para
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que aja uma melhor abordagem a essa mulher, nesse momento sofrido de sua vida. Esse foi o
único quesito que os profissionais viram como dificuldade nesse tipo de assistência, que é a
de não possuírem a presença de um psicólogo durante a assistência inicial a essa mulher.
É importante que durante a formação acadêmica, haja a abordagem do tema violência
à mulher, para que os futuros profissionais Enfermeiros, saibam o que é preconizado pelo
Ministério da Saúde, além de saber como agir nesse tipo de situação, para que assim não
ocorram dúvidas em relação a esse tipo de assistência tão delicada. Além disso, é necessária a
educação permanente para os profissionais que já se encontram na prática, com a finalidade
de gerar discussões e trocas de conhecimentos em relação à assistência prestada por cada
profissional nesses casos tão delicados.
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8. APÊNDICES

8.1.

APÊNDICE A. ROTEIRO DA ENTREVISTA

1-

Como você presta assistência de enfermagem à mulher vítima de violência sexual?

2-

Quais foram as suas maiores dificuldades nesse tipo de assistência? O que você acha

que poderia ajudá-lo a combater está dificuldade?
3-

Que formação você possui em relação a essa temática?
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8.2.

APÊNDICE B. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: A assistência de enfermagem à mulher vítima de violência doméstica. Pesquisadora do
Projeto: Aldira Samantha Garrido Teixeira Abreu e Bruna Lopes Saldanha. Instituição a que pertence o
Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense Telefones para contato: (21) 8266-7733 ou (21)
76245915
Nome

do

Voluntário:____________________________________________________

Idade:_______

RG:_____________________________
O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado A assistência de enfermagem
à mulher vítima de violência sexual, de responsabilidade da pesquisadora Aldira Samantha Garrido Teixeira
Abreu. Este estudo é parte do Trabalho de conclusão de curso da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa da Universidade Federal Fluminense. Assim, conforme preconizado na Resolução 196/06 do Conselho
Nacional de Saúde utilizará o CEP_______________________________. A pesquisa tem como objetivo geral
Identificar como os Enfermeiros que estão na prática profissional lidam com a assistência à mulher vítima de
violência sexual. Sua participação ocorrerá através de entrevista de interesse temático, que será gravada para
preservar a integralidade dos discursos. Após a transcrição das gravações, serão colocados nomes fictícios para
preservar sua identidade. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de
qualquer dúvida acerca dos procedimentos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os resultados da
pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão
de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que haja prejuízos. Este documento será
elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo
pesquisador. Sua participação no projeto é voluntária, podendo se retirar da pesquisa quando achar necessário.
Garantiremos a confidencialidade das informações geradas e a privacidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa.
Em caso de qualquer dúvida acerca da pesquisa, os pesquisadores se colocam à disposição para saná-las. Eu,
______________________________________________________________________________,

RG

n°____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de
pesquisa acima descrito.
Niterói, ______ de ____________ de 2013.

________________________________________
Assinatura do participante

________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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9.

ANEXOS

9.1.

ANEXO A. FICHA DE NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS
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9.2.

ANEXO B. PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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