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RESUMO 

 

Estudo de abordagem qualitativa que teve como objetivos conhecer e 
analisar a percepção dos profissionais de saúde e dos usuários do SUS, 
sobre a violência de gênero e a compreensão da notificação compulsória de 
violência contra a mulher no conjunto das ações de enfrentamento, a fim de 
elencar subsídios para elaboração de um projeto conjunto de intervenção na 
realidade. O estudo foi realizado com profissionais de saúde representantes 
das doze unidades da Estratégia de Saúde da Família do Distrito do Capão 
Redondo, profissionais da Coordenadoria Regional de Saúde Sul e usuários 
do SUS da mesma região. Os dados foram coletados durante a realização 
de três sessões de uma Oficina de Trabalho em que os discursos grupais 
foram gravados, transcritos e submetidos à análise de conteúdo. Os 
resultados foram analisados segundo as categorias analíticas de gênero e 
violência de gênero. Os resultados mostram que os grupos possuem uma 
visão conservadora acerca da construção da masculinidade e feminilidade, 
evidente pela confirmação de papéis idealizados para o homem e para a 
mulher, revelando estereótipos próprios do senso comum: homem - provedor 
e mulher - cuidadora. O grupo reconhece a violência de gênero como 
violação dos direitos humanos e a interface que ela possui com a saúde. As 
dificuldades de enfrentamento encontram-se no despreparo dos profissionais 
de saúde quanto ao reconhecimento e atendimento às mulheres em situação 
de violência. Associado a isso, está o desconhecimento dos caminhos 
utilizados para o enfrentamento do problema. Quanto à notificação 
compulsória da violência, constatou-se que reconhecem a inexistência da 
utilização do serviço, a despeito da sua importância para conferir visibilidade 
aos casos de violência. Consideram importante a elaboração de políticas 
públicas a partir da realidade constatada. No entanto, não diferenciam a 
notificação compulsória da denúncia por meio de Boletim de Ocorrência. O 
desconhecimento de todo o processo que envolve a notificação de violência 
gera desconforto e medo tanto nos profissionais quanto nos usuários. As 
propostas de intervenção discutidas pelo grupo incluem a capacitação dos 
profissionais de saúde para o atendimento e a realização da notificação, 
associada à definição de fluxos e à construção de uma rede de atenção às 
mulheres em situação de violência. 

 

 

DESCRITORES: Notificação Compulsória de Abuso. Violência de Gênero. 

Violência Contra a Mulher. Programa Saúde da Família. 



  

Carnassale VD. Report of violence against women: get to know in order to 

intervene in reality [Dissertation]. Sao Paulo: University of Sao Paulo, School 

of Nursing; 2012. 

 

ABSTRACT 

 

Qualitative approach study with the objective of knowing and analyzing the 

perceptions of health professionals and SUS users about violence of gender 

and their understanding of the mandatory report of violence against women 

in the set of actions for facing the problem, in order to recruit subsidy for the 

elaboration of a combined project of intervention in that reality. The study 

was performed with health professionals representing the twelve units of 

Family Health Strategy of the District of Capao Redondo, professionals from 

the Southern Regional Health Coordination and SUS users from that same 

region. Data was collected during three sessions of a Workshop when the 

group discussions were recorded, transcribed and submitted for content 

analysis. The results were analyzed according to the analytical categories of 

gender and gender violence. The end results reveal that the groups possess 

a conservative vision about the construction of masculinity and femininity. 

This was evidenced by the confirmation of roles idealized for man and 

woman, which revealed common sense stereotypes: man – provider and 

woman – keeper. The group recognizes that violence of gender is a violation 

of human rights and that it interferes with health. Setbacks in facing the 

situation reside in the health professional’s lack of preparation regarding the 

recognition and service to women in violence situations. Associated with that, 

is the lack of knowledge regarding the ways to face the problem. As for the 

mandatory report of violence, it was found that they recognize this service is 

not used, despite its importance to confer visibility to violence cases. They 

consider important the elaboration of public politics based on the reality found 

out. However, they do not differentiate the report [notification] and the 

accusation (Police Report). The lack of knowledge about the entire process 

involving the report of violence generates discomfort and fear both in 

professionals and users. The intervention proposals discussed by the group 

include enabling health professionals to serve and to use the report 

associated with the definition of flow and the development of an attention 

network to serve women in violence situations.  

 

DESCRIPTORS: Mandatory Reporting. Gender Violence. Violence Against 

Women. Family Health Program. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os estudos relacionados com a saúde coletiva despertaram meu 

interesse desde a graduação em enfermagem (1981 a 1984) na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em 1991, realizei minha 

primeira especialização nessa área e, a partir daí, venho adquirindo novos 

conhecimentos e acompanhando as políticas públicas no âmbito da saúde 

coletiva. A experiência adquirida ao longo do tempo vem ressignificando a 

minha atividade profissional, resultando numa visão mais crítica e reflexiva, 

característica indispensável ao trabalho em saúde coletiva. 

Tive experiência significativa quando fui eleita Conselheira Titular do 

Conselho Municipal de Saúde de Tatuí, para o triênio de 2004 a 2007, como 

representante da Rede de Ensino do Município. Em 2003, também fui eleita 

Conselheira Suplente do Conselho Municipal de Educação de Tatuí, 

representante do Ensino Técnico Profissionalizante. A partir de então, defini 

meu interesse pela saúde coletiva, entendendo ser uma área inovadora e 

emancipadora para a enfermagem.  

O interesse pelo tema da violência surgiu quando fixei minha 

residência na região do Capão Redondo, município de São Paulo, no início 

da minha atividade acadêmica como docente do curso de Graduação em 

Enfermagem do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), 

localizado na mesma região. A parceria entre o UNASP e a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) tem proporcionado inúmeras oportunidades de 

aquisição de novas experiências e ampliação de conhecimentos na área da 

saúde coletiva. 

Quanto ao estudo da violência contra a mulher, o interesse foi 

consolidado quando frequentei, no mestrado, disciplinas que abordaram 

esse fenômeno sob a perspectiva de gênero. 

A escassez de dados sobre a violência contra a mulher nas Unidades 

Básicas de Saúde do Distrito do Capão Redondo direcionou meu foco de 

estudo para a notificação de violência contra a mulher, acreditando ser um 

dos caminhos necessários para conferir visibilidade ao fenômeno, abrindo 

possibilidades de enfrentamento.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência constitui um flagelo que assola a humanidade desde os 

tempos remotos e se manifesta sob a forma de conflitos, guerras regionais e 

internacionais para ocupação de território ou soberania política, passando 

para as mais circunstanciais como assaltos e roubos, assassinatos, 

agressões, até chegar àquela que ocorre no espaço doméstico. 

Para Sousa (2004), o termo violência provém do latim violentia. Já 

no início do século XIII, a palavra era empregada para significar abuso da 

força. No século XVI, o termo passou a ser empregado como ato de exercer 

violência, violentar, significando agir sobre alguém ou fazê-lo agir contra sua 

vontade, utilizando a força ou a intimidação.  

A violência é um fenômeno histórico-social, acompanhando toda a 

experiência da humanidade e transforma-se em problema de saúde pública 

quando afeta a saúde individual e coletiva, exigindo uma reorganização de 

políticas específicas, de serviços e práticas peculiares ao setor (Minayo, 

2005). 

Em 1996, a Quadragésima Nona Assembleia Mundial de Saúde 

adotou a Resolução WHA49.25, declarando a violência como um problema 

importante e crescente de saúde pública no mundo, além de reconhecer 

suas consequências  para a saúde, o desenvolvimento psicológico e social 

das famílias, comunidades e países (OMS, 2002). 

Como resposta a essa Resolução, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) preparou, em 2002, o primeiro Relatório Mundial sobre Violência e 

Saúde, declarando que a violência, em todas as suas formas, possui caráter 

de intencionalidade e a define como:  

 

O uso intencional da 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 grande possibilidade de resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 
ou privação (OMS, 2002, p. 5). 
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A tipologia da violência proposta pela OMS (2002) é aceita por 

vários pesquisadores, sendo dividida em três grandes grupos e respectivos 

subgrupos, como mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Tipologia da violência 

 

Violências 

Tipo Subdivisão Características 

Violência dirigida 
a si mesmo 
(autoinfligida) 

Comportamento suicida 
Inclui pensamentos suicidas, tentativas de 
suicídio e suicídios. 

Autoabuso Automutilação  

Violência 
interpessoal 

Violência da família e de 
parceiro (a) íntimo (a).  

Acontece normalmente entre os membros 
da família e parceiros íntimos, mas não 
exclusivamente, dentro de casa. 

Violência comunitária 

Acontece, principalmente, entre pessoas 
sem laços de parentesco, podendo ser 
conhecidas ou não. Geralmente, acontece 
fora de casa. 

Violência 
coletiva 

Violência social 
Crimes de ódio cometidos por grupos 
organizados, atos terroristas e violências de 
multidões. 

Violência política 
Guerras e conflitos de violência. Violência 
do Estado e atos semelhantes realizados 
por grupos maiores. 

Violência econômica 

Sanções econômicas, bloqueio por parte de 
grupos maiores, visando interromper a 
atividade econômica e acesso a serviços 
essenciais.  

Fonte: OMS, 2002, p.6. 

 

Segundo o mesmo relatório, quanto à natureza, os atos violentos 

podem ser de ordem física, sexual, psicológica e aqueles envolvendo 

privação ou negligência.  

Constata, também, que a violência interpessoal contra a mulher é 

praticada, principalmente, por parceiros íntimos. O fato de ela estar ligada 

emocional e economicamente com quem a vitimiza torna esse fenômeno 

singular tanto para o conhecimento da dinâmica do abuso quanto para o 

conhecimento da abordagem para lidar com ele. 
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Estudo da WHO, em 2005, realizado em 10 países, teve como 

objetivos: estimar a prevalência da violência física, sexual e emocional 

contra as mulheres perpetrada por parceiros íntimos do sexo masculino; 

avaliar a extensão em que a violência por parceiro íntimo está associada 

com uma série de resultados de saúde; identificar fatores que podem tanto 

proteger ou colocar as mulheres em risco de violência por parceiro; 

documentar e comparar as estratégias e serviços que as mulheres usam 

para lidar com a violência por parceiro íntimo. Mais de 24.000 mulheres com 

idades entre 15 e 49 anos foram entrevistadas tanto na área rural como na 

urbana. Isso forneceu um quadro abrangente dos padrões de violência por 

parceiro íntimo e vitimização por violência sexual em baixa e média renda. 

Algumas conclusões incluem: 

 Entre 1 e 21% das entrevistadas relataram ter sofrido abuso 

sexual com idade inferior a 15 anos. 

 De 6 a 59% das entrevistadas relataram violência sexual por um 

parceiro em algum momento da vida até 49 anos de idade. 

 De 0,3 a 11,5% das entrevistadas relataram violência sexual por 

um desconhecido a qualquer momento entre 15 a 49 anos de 

idade (WHO, 2010). 

A mesma pesquisa afirmou que a prevalência da violência por 

parceiro íntimo entre as meninas e mulheres varia, marcadamente, entre e 

dentro de cada país. As taxas mais elevadas tendem a acontecer em países 

de baixa renda. 

Desde 2005 quando essa pesquisa foi realizada, a prevalência da 

violência por parceiros íntimos quadruplicou de 80 para mais de 300 em 

2008. As mulheres ainda sofrem mortes violentas, quer diretamente - através 

de homicídio - ou indiretamente, através do suicídio, causas maternas e 

AIDS (Garcia-Moreno, Watts, 2011). 

Os debates nas conferências mundiais para as questões de 

violência discutiram a importância de ampliar os conhecimento sobre todos 

os aspectos que envolvem a violência, investigar seus fatores determinates, 
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explorar formas de evitá-la e implementar intervenções para o enfrentamento 

(OMS, 2002).  

Como resultado da Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, 

uma das conferências mais significativas para o universo feminino que 

aconteceu em Pequim, foi elaborada a Declaração de Pequim de 1995. O 

artigo 124 diz respeito à adoção de medidas integradas para prevenir e 

eliminar a violência contra a mulher, afirmando:  

 
Os governos devem criar mecanismos institucionais ou reforçar os 
existentes, a fim de que as mulheres e as meninas possam 
denunciar os atos de violência cometidos contra elas e registrar 
ocorrências a respeito, em condições de segurança e sem temor 
de castigos ou represálias (Brasil, 2006 a, p. 192). 

 

Preocupados com os rumos do planeta, 189 membros da 

Organização das Nações Unidas reuniram-se no ano de 2000 a fim de 

estabelecerem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Nascia, 

então, a Declaração do Milênio, um consenso mundial, sem precedentes. Na 

Declaração, essas nações assumiram em conjunto o compromisso de 

promover uma postura global para melhorar as condições de vida de toda a 

humanidade nas áreas de desenvolvimento e erradicação da pobreza, paz e 

segurança, proteção do meio ambiente, direitos humanos e democracia. 

Foram estabelecidos oito compromissos na Declaração do Milênio 

que vieram a constituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM): 

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2. Atingir o ensino primário 

universal; 3. Promover a igualdade de gênero e empoderar a mulher; 4. 

Reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde materna; 6. Combater o 

HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7. Assegurar a sustentabilidade 

ambiental; 8. Estabelecer uma parceria global para o desenvolvimento 

(UNIFEN, s.d.). 

Promover a igualdade de gênero e empoderar a mulher têm sido 

uma tônica frequente nas políticas de muitos países e, em especial, no 

Brasil, que dia a dia tem reconhecido a necessidade de conquistar a 

equidade de gênero para garantir uma sociedade mais justa.  
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Algumas sociedades mantêm com grande empenho organizações 

para minimizar ou eliminar a violência contra a mulher. Mesmo quando os 

apoios sociais não existem, a experiência tem mostrado que estratégias de 

intervenção por parte da comunidade, organizações de mulheres e do 

Estado podem salvar vidas, reduzir danos e diminuir o impacto a longo prazo 

provocado pela vitimização das mulheres e de seus filhos (Heise, 1994). 

 

1.1 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

 

A violência contra a mulher constitui um problema de saúde pública 

além de violação dos direitos humanos. Oliveira e Fonseca (2007) afirmam 

que além de ser um fenômeno de magnitude global, ela existe na sociedade 

como uma questão universal que atinge mulheres de todas as classes 

sociais, etnias, religiões, gerações e escolaridade.  

Apesar do tema hoje ocupar lugar de destaque nas discussões 

nacionais e internacionais, além de ser objeto de estudo acadêmico em 

expansão, ainda persiste, no Brasil, uma quase ocultação do problema. 

Ocultação, que na realidade objetiva dos sujeitos, longe do alcance das 

políticas públicas, vivem as mazelas de seu cotidiano sofrido e sem 

perspectiva. 

Para Minayo (2006), dentro de um contexto estrutural e devido ao 

seu alto grau de enraizamento, a violência no Brasil acontece em 

consequência dos níveis elevados de desigualdade.  

Segundo pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em 

2001 com 2.502 mulheres em 187 municípios de 24 estados, cerca de 43% 

das mulheres sofreram algum tipo de agressão. Um terço (33%) admite ter 

sofrido violência física em algum momento da vida; 27% sofreram violências 

psíquicas e 11% sofreram assédio sexual. A projeção da taxa de 

espancamento é de 11% para o universo investigado (61,5 milhões) e 

estima-se que, no mínimo, 2,1 milhões de mulheres foram espancadas por 

ano no Brasil, 175 mil/mês, 5,8 mil/dia, 243/hora, 4/minuto ou uma a cada 15 
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segundos. A responsabilidade do parceiro/marido como principal agressor 

varia de 53% para ameaça com arma de fogo a 70% para tipo quebradeira 

(Venturi, Recamán, 2004). 

De acordo com Dantas-Berger e Giffin (2005), em pesquisa 

realizada com mulheres vítimas de violência no Rio de Janeiro, entre as 

agressões constatadas, predominou a violência física; porém as agressões 

cotidianas ligadas ao sofrimento emocional, afetivo e moral, foram 

recorrentes e frequentemente consideradas as piores. 

Num estudo realizado com mulheres usuárias de serviços básicos 

de saúde em São Paulo, observou-se que mulheres que relataram casos de 

violência física também relataram episódios de violência sexual e vice-versa. 

Outro dado importante é o fato de que uma em cada cinco usuárias do 

serviço admitiu ter medo de alguém próximo a elas e uma em três conhecia 

outras mulheres que viviam situação de violência doméstica (Schraiber et al, 

2002). 

Em 2010, a Fundação Perseu Abramo realizou outra pesquisa 

englobando 2.365 mulheres e 1.181 homens com 15 anos de idade ou mais, 

nas cinco regiões do país, cobrindo as áreas urbana e rural, abrangendo 176 

municípios na amostra feminina e 104 municípios na amostra masculina. De 

acordo com a pesquisa, 91% dos homens referiram que “bater em mulher é 

errado em qualquer situação”, mas 6% disseram que “uns tapas de vez em 

quando é necessário”; apenas 8% dos entrevistados relataram agressão 

contra a mulher, enquanto 40% das mulheres entrevistadas afirmaram sofrer 

violência de seus companheiros conforme mostra a figura 1. 

Considerando ainda o tipo de violência sofrida pelas mulheres, a 

mesma pesquisa de 2010 identificou, através de perguntas estimuladas1, as 

formas de violência mais comuns.  

  

                                                             
1 Perguntas fechadas do tipo: vou falar alguns tipos de violência que acontecem contra mulheres e 

gostaria que você me dissesse se já aconteceram com você. Algum homem já... 
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Fonte: Fundação Perseu Abramo, 2010. 

 
Figura 1 – Violências sofridas pelas mulheres – síntese por modalidade. 

(Estimulada e múltipla, em %) – 2010  

 

Em agosto de 2012, foi elaborado o mapa de violência contra as 

mulheres no Brasil, utilizando os dados do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) para o ano de 2010 e do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) para o ano de 2011. De 1980 até 2010 mais 

de 94 mil mulheres foram assassinadas no país, sendo 43,7 mil só na última 

década. O Brasil ocupa o 7º lugar em homicídio feminino dentre 84 países 

avaliados. O crescimento aconteceu até 1996, reduzindo até 2007, voltando 

a subir até 2010 apesar de todos os esforços da Lei Maria da Penha. Em 

2010 registrou-se a taxa de 4,6 óbitos por cem mil mulheres, igualando a 

taxa recorde de 1996. Os meios utilizados nos homicídios femininos foram 

arma de fogo em 49,2% dos casos e objeto cortante ou penetrante em 

25,8%. Entre as mulheres, 41% dos homicídios ocorreram na própria 

residência e 14,3% no caso dos homens (Walselfisz, 2012). 

Quanto à morbidade, foi analisada a notificação de violência 

realizada através do SINAN. Nesse sistema, foram registrados 107.572 

atendimentos relativos à Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências, 

dos quais 70.285 notificações, 65,4% eram referentes a mulheres e 34,6% a 

homens, ou seja, praticamente dois em cada três atendimentos eram de 

mulheres. Os números mostram que 71,8 % das violências ocorreram dentro 
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do espaço doméstico e o cônjuge foi apontado como o principal perpetrador 

da violência contra a mulher para a faixa de idade entre 20 a 59 anos. 

 

1.2 A REPERCUSSÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA 

SUA SAÚDE-DOENÇA 

 

Saúde e doença são expressões de um único processo, articulando 

seu duplo caráter – biológico e social. Apesar de ter um lastro biológico, a 

natureza humana é determinada pela forma como vivem em sociedade, de 

tal forma, que cada comunidade cria seu padrão de desgaste ou 

potencialidades em função da construção da vida social (Fonseca, 2008). 

O relatório da OMS (2002) reconheceu que as consequências da 

violência produzem sérias implicações, imediatas e de longo prazo, para a 

saúde e desenvolvimento psicológico e social dos indivíduos, famílias, 

comunidades e países, além de reduzir os escassos recursos à disposição 

da saúde pública dos países e das comunidades. 

Estudos internacionais mostram que as consequências da violência 

para a saúde das mulheres vão muito além de mortes e ferimentos. Vítimas 

de violência estão vulneráveis a problemas psicológicos e de 

comportamento, incluindo depressão, abuso de álcool, ansiedade, 

comportamento suicida, problemas de saúde reprodutiva tais como doenças 

sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e disfunção sexual (Krug et 

al. 2002). 

Nos EUA, pesquisas indicam que 22 a 35% das mulheres que são 

atendidas em salas de emergência apresentam sintomas relacionados ao 

abuso contínuo, incluindo lesões relacionadas a contusões, cortes, 

hematoma ao redor dos olhos, concussões e ossos quebrados. Também 

inclui abortos e lesões permanentes, tais como, danos às articulações, perda 

parcial de audição ou visão, cicatrizes de queimaduras, mordidas e 

ferimentos de faca. Em Bangladesh e partes da América Latina, o arremesso 

de ácido é uma forma de abuso perpetrado pelos amantes vingativos, 
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levando a uma desfiguração permanente. Além de lesões, muitas vezes as 

mulheres espancadas sofrem dores crônicas de cabeça, dores abdominais, 

dores musculares, infecções vaginais recorrentes, transtornos alimentares e 

do sono (Heise, Pitanguy, Germain, 1994). 

Estudo promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) avaliou a magnitude e o impacto da violência em seis países da 

América Latina (Brasil, Colômbia, El Salvador, México, Peru e Venezuela). O 

estudo avaliou os gastos com a violência em vários setores. Descritos em 

percentuais sobre o Produto Interno Bruto (PIB), em 1997, o custo da 

assistência à saúde resultante da violência foi de 1,9% do PIB no Brasil, 

5,0% na Colômbia, 4,3% em El Salvador, 1,3% no México, 1,5% no Peru e 

0,3% na Venezuela. O estudo demonstrou que 25% dos dias de trabalho 

perdidos pelas mulheres têm como causa a violência, reduzindo seus 

ganhos financeiros entre 3% e 20%.  Esse estudo afirma, também, que filhos 

e filhas de mães que sofrem violência têm três vezes mais chances de 

adoecer, e 63% dessas crianças repetem pelo menos um ano na escola, 

abandonando os estudos, em média, aos nove anos de idade. A violência 

intrafamiliar representa quase um ano perdido de vida saudável a cada cinco 

mulheres entre 15 a 44 anos, e ocupa peso similar à tuberculose, ao HIV, 

aos diversos tipos de câncer e às enfermidades cardiovasculares (Brasil, 

2007a). 

O reflexo da violência contra a mulher na saúde está, em muitos 

casos, acima de sua própria percepção. Aspectos sociais, culturais e 

religiosos hegemônicos podem desvincular o fenômeno das suas 

consequências, levando a uma alienação do indivíduo quanto ao processo 

saúde-doença. 

De acordo com Guedes, Silva e Fonseca (2009), nos serviços de 

saúde nacional ocorrem muitas vezes três aspectos que potencializam os 

efeitos da violência e ampliam seu campo de atuação: o primeiro refere-se 

ao fato de a mulher não denunciar a agressão sofrida, apresentando apenas 

queixas vagas e recorrentes referentes às agressões físicas. O segundo 

está relacionado ao modelo de formação profissional fragmentado e 
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biologicista, privilegiando a doença. O terceiro reside no campo histórico da 

construção das identidades de gênero, impregnadas de estereótipos que 

designam, para as mulheres, papéis de submissão e obediência. A inter-

relação desses três aspectos acaba por produzir a invisibilidade do impacto 

da violência sobre a saúde das mulheres.  

Para Schraiber, Barros e Castilho (2010), as mulheres que sofrem 

violência por parceiro íntimo de forma repetitiva utilizam com maior 

frequência os serviços de saúde e apresentam, principalmente, problemas 

de saúde mental. As mesmas autoras, citando pesquisa realizada por Rivara 

et al. (2007), constatou que as visitas a serviços primários, especializados ou 

de farmácia, foram em número entre 14 a 21% maior para as mulheres que 

sofreram violência por parceiro íntimo. Mesmo 5 anos após cessada a 

violência, apresentaram taxas maiores para todos os tipos de serviços 

estudados (saúde mental, serviços para controle de uso de álcool/drogas, 

ambulatórios hospitalares e serviço de emergência), excluindo as 

internações. Sendo assim, as agressões no âmbito doméstico são mais 

repetitivas do que as cometidas por pessoas estranhas ou desconhecidas da 

vítima, o que implica maior impacto sobre a saúde das mulheres, 

aumentando a responsabilidade dos serviços em sua detecção.  

As situações de violência doméstica e sexual repercutem na saúde 

das mulheres, intensificando a demanda pelos serviços de saúde e a baixa 

resolubilidade da assistência faz com que as mulheres usem os serviços de 

forma repetitiva, aumentando os custos. Schraiber e D’Oliveira (2007) 

adaptaram o diagrama de Holtz mostrando as repercussões na saúde 

associadas à violência contra a mulher (Figura 2). 

O sofrimento crônico é debilitante para a mulher, conduzindo-a a 

negligenciar os cuidados de si mesma e dos outros. Ao resolver os 

problemas de ordem física, procuram os profissionais de saúde, mas poucas 

relatam o acontecimento sofrido. 
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Figura 2 – A violência contra a mulher e as repercussões na saúde. 

 

Para muitas mulheres, os efeitos psicológicos do abuso são mais 

debilitantes do que os efeitos físicos. Medo, ansiedade, fadiga, estresse pós-

traumático, distúrbios da alimentação e do sono são comuns e seus efeitos 

sentidos a longo prazo.  A relação com o agressor agrava as consequências 

psicológicas, pois envolve vínculos jurídicos, financeiros e emocionais, 

aumentando seus sentimentos de vulnerabilidade, perda, traição e falta de 

esperança. Maltratadas, as mulheres frequentemente tornam-se isoladas e 

retraídas na tentativa de esconder a evidência de seu abuso (Heise, 

Pitanguy, Germain, 1994). 
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1.3 PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE À 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

De acordo com a pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2010), as 

mulheres vítimas de violência pedem ajuda, principalmente, nos casos de 

perseguição, destruição de documentos, espancamentos e ameaças por 

armas de fogo ou facas. A solicitação de ajuda está ligada, 

preferencialmente, à figura de outra mulher, em geral, a mãe. A busca pela 

ajuda dos profissionais de saúde sequer foi citada no estudo.  

Pesquisa realizada entre trabalhadoras de restaurantes 

universitários da Universidade de São Paulo, capital, sobre violência, revelou 

que a maior parte delas compartilhava a dor e o sofrimento com outro 

membro da sua família ou no ambiente de trabalho onde eram encontradas 

colegas que sofriam problemas semelhantes. A procura pelo profissional de 

saúde foi vista como algo inapropriado, pois acreditam que a violência está 

circunscrita à esfera de suas relações pessoais. No entanto, 23,3% das 

mulheres com experiência de violência, procuraram ajuda de uma 

enfermeira especializada em saúde mental, idealizadora de um projeto de 

intervenção para o enfrentamento de violência. Embora a enfermeira 

recorresse ao uso de terapias complementares para intervenção no 

processo saúde-doença, a escuta, apoio e os cuidados foram indicados 

pelas mulheres como formas importantes para superação dos conflitos 

familiares, evidenciando a importância do vínculo com o profissional 

comprometido em ajudá-las (Venâncio, 2012). 

Para que a visibilidade da violência contra a mulher ocorra na 

atenção básica, devem acontecer mudanças na organização dos serviços e 

nas abordagens dos profissionais, no sentido de não priorizarem apenas 

metas e ações propostas nos programas, mas o restabelecimento do diálogo 

e das relações simétricas entre os profissionais e as mulheres em situação 

de violência (Andrade, Fonseca, 2008). 

Para Oliveira (2011), a Estratégia de Saúde da Família oferece 

possibilidade de contato mais próximo com as mulheres e permite acolhê-las 



Introdução 

 

29 

a fim de ser reconhecido o problema e serem evitados incidentes mais 

graves. Refere que a prática profissional não dispõe de ferramentas para o 

reconhecimento, nem tampouco para o enfrentamento da violência contra a 

mulher. Quando aquela é reconhecida, não é devidamente valorizada, pois o 

saber que orienta as práticas, em geral, está centralizado nas queixas e nos 

danos físicos.  

Já na perspectiva das mulheres, a busca pelos serviços de saúde 

também está centrada no tratamento de doenças, quando podem ser 

tratadas com um saber científico legitimado (Schraiber, D’Oliveira, 1999). 

Entre o silêncio das mulheres e a invisibilidade do vivido no plano 

assistencial, as questões recorrentes são: por que as mulheres não falam 

sobre a violência sofrida? Por que os profissionais não perguntam? A 

questão da omissão quanto ao vivido, os sub-registros e as recusas à 

tomada da situação violenta como problema de intervenção, são atitudes 

cúmplices, igualmente, ocultadoras da violência (Schraiber et al, 2003). 

Como consequência, a mulher em situação de violência, que se 

encontra em franco estado de vulnerabilidade física e emocional, procura 

ajuda profissional a fim de solucionar problemas de ordem física. A 

fragilidade só é percebida pelo profissional atento às características e à 

subjetividade das queixas muitas vezes reincidentes. O acolhimento permite 

uma mudança de estratégia e abertura para o relato de problemas, mas as 

estratégias de enfrentamento ainda padecem de políticas públicas e saber 

profissional alinhado com as necessidades em saúde. Para que isso 

aconteça, é preciso que os serviços se reestruturem em relação ao 

atendimento às necessidades das mulheres e, portanto, não basta a ação 

isolada dos profissionais. 
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1.4 POLÍTICAS PÚBLICAS E NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

 

Em 1979, aconteceu, no âmbito internacional, a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher – 

CEDAW, resultando no documento considerado o mais importante na defesa 

dos direitos da mulher, incluindo duas frentes de propostas: promover os 

direitos das mulheres na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer 

discriminações contra a mulher nos Estados-parte.  Esse documento foi 

adotado, em 1979, pela Assembleia Geral das Nações Unidas e o Brasil o 

assinou em 1983 com reservas. Somente em 1994 foram retiradas as 

reservas e o documento ratificado plenamente (Brasil, 2006a). 

Desde o final dos anos 70, importantes transformações ocorreram 

também no Brasil com o processo de democratização. A constituição das 

mulheres como sujeitos políticos aconteceu através da sua mobilização em 

torno da democratização do regime e também de questões trabalhistas. 

Constatou-se uma convergência dos movimentos de mulheres com o 

movimento feminista, ambos lutando contra a desigualdade feminina. Sob o 

impacto desses movimentos, na década de 1980, iniciou-se a elaboração e a 

implantação das primeiras políticas públicas voltadas para as mulheres, 

considerando sua inserção social. A partir de então, o movimento de 

mulheres, fortemente ligado à organização da sociedade civil, passou a 

considerar as políticas públicas como espaço privilegiado de combate à 

desigualdade de gênero, articulando para isso ações governamentais e não 

governamentais (Farah, 2004). 

Na área da saúde, no curso da reforma sanitária brasileira, em 

1983, foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde das Mulheres 

(PAISM), impulsionado pelo movimento de mulheres, marcando o 

rompimento com a política de controle demográfico e ampliando a atenção à 

mulher para além do modelo materno-infantil (Rede Nacional Feminista de 

Saúde, 2008).  
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O PAISM resultou da agregação política de mulheres para as 

questões da especificidade biossocial feminina sem perder o foco da 

equidade. Esse movimento pleiteou nova forma de assistência à saúde das 

mulheres migrando do paradigma medicalizante e curativo para o preventivo 

com ampla participação comunitária, abrangendo não somente a área 

técnica, mas a política (Suárez, Machado, Bandeira, 1999). 

As políticas públicas com recorte de gênero, iniciadas na década de 

80, continuaram ampliando seu campo de atuação criando, em 1983, o 

primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina e a primeira Delegacia de 

Polícia de Defesa da Mulher em 1985, ambos em São Paulo. Logo foram 

disseminados para todo o país (Farah, 2004). 

Resgatar a mulher como sujeito das políticas públicas abre caminho 

para debates a fim de definir o que realmente é prioridade para elas e 

desenhar estratégias no sentido de transformar os organismos de políticas 

para as mulheres em interlocutores e articuladores das políticas públicas 

prioritárias (Silveira, 2004). 

O envolvimento das mulheres e de toda a sociedade civil culminou 

com a Constituição Federal de 1988, berço do Sistema Único de Saúde 

(SUS) que, em seu artigo 196 estabelece o seguinte:  

 

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(Brasil, 1988). 

 

Além dos direitos assegurados pela Constituição, o Brasil é 

signatário de acordos internacionais que garantem os direitos humanos das 

mulheres e também a eliminação de todas as formas de discriminação e 

violências baseadas em gênero. Frente à comunidade internacional, o Brasil 

tem esse compromisso firmado através de tratados e convenções, que para 

entrarem em vigor no país, necessitam de ratificação. São os acordos que 

conferem efeito jurídico e a força obrigatória aos direitos reconhecidos 

(Brasil, 2006a). 
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Outra convenção internacional importante para a defesa e a 

promoção dos direitos da mulher aconteceu no Brasil em 1994, com a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

Contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, adotada 

pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos e ratificada 

pelo Brasil em 1995.  Ela considera a violência contra a mulher uma violação 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, uma ofensa à 

dignidade humana e uma manifestação das relações de poder 

historicamente desiguais entre mulheres e homens (Brasil, 2006a). 

Conferências mundiais organizadas pela ONU na década de 1990 

permitiram desenvolver mecanismos de combate à desigualdade feminina, 

buscando o comprometimento dos Estados na questão dos direitos 

humanos. Esse compromisso foi firmado como papel central da igualdade de 

gênero dentro da perspectiva da Quarta Conferência Mundial da ONU sobre 

a Mulher, realizada em Pequim, em 1995, e de outras importantes 

conferências internacionais, como as Conferências sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio, 1992), Direitos Humanos (Viena, 1993), População e 

Desenvolvimento (Cairo, 1994), a Cúpula para o Desenvolvimento Social 

(Copenhagen, 1995) e a Conferência sobre Assentamentos Humanos 

(Istambul, 1996) (UNIFEM, s.d.). 

Em meio à efervescência dos debates internacionais e nacionais 

sobre a questão da violência contra a mulher, em 1999, o Ministério da 

Saúde lançou a Norma Técnica para Prevenção e Tratamento dos Agravos 

Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, no âmbito 

do SUS. Estabelece a organização do espaço físico nas unidades de 

referência, equipamentos, recursos humanos, registros de dados e a 

sensibilização e capacitação profissional a fim de atender às demandas 

desses grupos (Brasil, 2007a). 

Até a década de 90, os principais registros sobre violências e 

acidentes no Brasil para a área da saúde nas diferentes fases do agravo até 

à morte, tinham como principais fontes o Sistema de Informação de 

Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), criado em 1975 para 
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acompanhar os indicadores de mortalidade, as taxas e proporções de óbitos 

por causas externas. Outra forma de registro era através do Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), implementado em 1983/84, 

substituindo o sistema anterior e constituindo um sistema de remuneração 

fixa dos procedimentos e informação sobre a morbidade do país através do 

preenchimento ampliado dos dados na Autorização de Internação Hospitalar 

(AIH) (Souza, 2002). 

Uma terceira forma de coletar dados era pela notificação 

compulsória de doenças e agravos feita através do SINAN (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação), implantado de forma gradual, a partir 

de 1993. No entanto, essa implantação não ocorreu de forma homogênea 

nos estados e municípios, pois não houve coordenação e acompanhamento 

por parte dos gestores de saúde nas três esferas de governo. A partir de 

1998, o uso do SINAN foi regulamentado, tornando obrigatória a alimentação 

regular da base de dados nacional pelos municípios, estados e Distrito 

Federal. A partir de 2003, a gestão nacional do sistema passou a ser da 

recém-criada Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) (Brasil, 2007b). 

Os debates internacionais e a preocupação com os números 

crescentes de acidentes e violências no Brasil, tomando como base dados 

das décadas de 80 e 90, fizeram com que em 2001, através da Portaria 

GM/MS nº 737, fosse criada a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências, reconhecendo ser esse um 

problema de saúde pública de grande magnitude e transcendência. Dessa 

forma, o tema integrou-se ao conceito ampliado de saúde que, segundo a 

Constituição Federal e a legislação dela decorrente, “abrange não só as 

questões médicas e biomédicas, mas também aquelas relativas a estilos de 

vida e ao conjunto de condicionantes sociais, históricos e ambientais nos 

quais a sociedade brasileira vive, trabalha, relaciona-se e projeta seu futuro” 

(Brasil, 2001, p. 3). 

Dentre as diretrizes propostas por essa Portaria, está a 

monitorização da ocorrência de acidentes e violências. A promoção do 

registro contínuo de modo a possibilitar estudos e elaboração de estratégias 
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de intervenção tem como objetivo a melhoria do atendimento prestado a 

esses segmentos. 

Em 2003, foi sancionada a Lei nº 10.778 que estabeleceu a 

notificação compulsória em território nacional dos casos de violência contra 

a mulher atendida em serviços de saúde públicos ou privados. Para os 

efeitos dessa Lei, no artigo 1º § 1º, deve-se entender por violência contra a 

mulher “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” (Brasil, 2003). 

No ano seguinte, o Decreto nº 5.099/2004 regulamentou essa Lei 

considerando a violência contra a mulher um problema de alta relevância e 

de elevada incidência. A fim de apresentar maior visibilidade social, o 

registro desses agravos passou a ser fundamental para o desenvolvimento 

de políticas públicas, passando a compor o quadro de notificação 

compulsória em todo o território nacional e instituindo os serviços de 

referência sentinela (Brasil, 2004a). 

Ainda em 2004, a Portaria MS/GM nº 2.406, de 05 de novembro, 

instituiu o serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher e 

aprovou o instrumento (ficha de notificação) e o fluxo para a notificação nos 

serviços de saúde (Brasil, 2004b). 

Até 2003, as ações contra a violência eram isoladas e baseadas em 

dois núcleos: capacitação de profissionais da rede de atendimento às 

mulheres em situação de violência e criação de serviços especializados 

(Casas-abrigo e Delegacias). Em 2003, a criação da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres, hoje com status de Ministério, possibilitou ampliar e 

promover as políticas públicas de enfrentamento da violência contra a 

mulher. Essas políticas públicas passaram a incluir ações integradas como: 

criação de normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da 

legislação, incentivo à constituição de redes de serviços, apoio a projetos 

educativos e culturais de prevenção à violência e ampliação do acesso das 

mulheres à justiça e aos serviços de segurança pública (Brasil, 2011a). 
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Através dessa Secretaria, foi elaborada a Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher, resultado da I e da II 

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que ocorreram em 2004 

e 2007 respectivamente (Brasil, 2011a). 

É importante lembrar que duas frentes de trabalho para implantação 

de políticas públicas voltadas à violência estavam acontecendo, 

simultaneamente no Brasil: uma para a redução e prevenção de violências e 

acidentes em geral e outra mais específica para as questões de violência 

contra a mulher. 

Em consonância com a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências, e no sentido de dar suporte à 

implantação e implementação de ações de enfrentamento das violências e 

acidentes em geral, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 936, de 18 

de maio de 2004, que instituiu a Rede Nacional de Núcleos de Prevenção 

das Violências e Promoção da Saúde (NPVPS) em âmbito estadual e 

municipal. Essa Rede, financiada pelo MS, contava com 206 núcleos 

implantados até dezembro de 2008 em secretarias estaduais e municipais 

de saúde, instituições acadêmicas e organizações não-governamentais 

(Brasil, 2004c). 

No ano seguinte, foi aprovada a Agenda Nacional de Vigilância, 

Prevenção e Controle dos Acidentes e Violências, que contempla as ações 

de aprimoramento e expansão da vigilância e do sistema de informação de 

violências e acidentes, com treinamento e capacitação de profissionais para 

gerenciamento e avaliação das intervenções propostas, a partir das 

informações coletadas (Brasil, 2009a). 

Mesmo contando com Leis, Portarias e Decretos, a notificação de 

violências e acidentes ainda não possuía um sistema consolidado. Com o 

objetivo de construir um diagnóstico mais sensível da situação, 

especialmente de casos não reconhecidos e não incorporados aos sistemas 

de informações sobre mortalidade (SIM) e internações (SIH), a Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde, implantou, em 2006, o 
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Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), por meio da Portaria 

MS/GM n. 1356 (Brasil, 2004b). 

O VIVA possui dois componentes: VIVA Contínuo,  formado pela 

vigilância contínua de violência doméstica, sexual, e/ou outras violências 

interpessoais e autoprovocadas, e VIVA Inquérito ou sentinela, sob a 

modalidade de inquérito sobre violências e acidentes em serviços sentinelas 

de urgência e emergência. As duas modalidades de vigilância possuem 

sistemas de informação próprios, que permitem a entrada e análise dos 

dados obtidos por meio de duas fichas distintas. Ressalta-se que todas as 

capitais foram convidadas a participar da primeira fase de implantação desse 

projeto, porém a sua adoção foi por adesão (Brasil, 2009a). 

O sistema de vigilância baseado em serviços sentinela está 

organizado em redes de informações onde se concentram esforços para 

problemas específicos. O interesse não está centrado na obtenção 

quantitativa dos dados, mas na qualidade das ações e também por não 

exigir um número considerável de locais de notificação e de pessoas 

envolvidas (Gawryszewski et al, 2006). 

A vigilância epidemiológica de acidentes e violências completa 

assim as análises dos dados já realizados através dos sistemas de 

mortalidade e morbidade, revelando detalhes sobre as características da 

vítima, circunstâncias do evento e do provável autor da agressão. Essa 

concepção ampliada considera o enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes das causas externas numa perspectiva intersetorial, com 

base no direito à saúde e à vida (Brasil, 2009a). 

Outra conquista importante das mulheres aconteceu no campo do 

direito com a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Maria da Penha, que 

altera o Código Penal, permitindo que os agressores sejam presos em 

flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada.  Essa Lei cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e 

dispõe sobre a criação dos juizados. Engloba a violência física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral, proibindo aplicação de penas pecuniárias aos 

agressores e determinando o encaminhamento das mulheres em situação 
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de violência, assim como de seus dependentes, a programas e serviços de 

proteção e de assistência social. Também prevê a criação de um Sistema 

Nacional de Dados e Estatísticas sobre Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher (Brasil, 2006b). 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no dia 09 de fevereiro de 

2012 que a Lei Maria da Penha tenha validade mesmo sem a queixa da 

agredida, ou seja, mesmo que a mulher não denuncie, formalmente, ou retire 

a queixa, o Estado deve atuar no que se denomina ação pública 

incondicionada (Brasil, 2012a). 

Apesar do todo esforço para construir um sistema de informação 

sobre violências e acidentes de forma integrada, a alimentação de dados 

ainda carecia de um sistema único de entrada e análise dos resultados. Até 

2008, a captação de dados sobre violência, aconteceu por meio de software, 

VIVA Epi Info, a partir de um questionário específico desenvolvido pela Área 

Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidente da Secretaria de 

Vigilância em Saúde/MS. Após a validação do sistema e avaliação de todo o 

processo de implantação do VIVA sob esse formato, foi discutida a 

possibilidade de inserir um Módulo de Violência no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN NET), como via de universalização da 

vigilância contínua. Essa alternativa justifica-se pela cobertura nacional e 

consolidação da notificação do SINAN no SUS, o que facilita a expansão do 

VIVA e garante a sustentabilidade da notificação de violências (Brasil 

2009b). 

Assim, a partir de janeiro de 2009, o componente de vigilância 

contínua do VIVA foi incorporado ao SINAN NET, adequando-se às suas 

normas específicas no que se refere à padronização de coleta e envio de 

dados (Brasil 2009b) 

O Ministério da Saúde, através da Portaria Nº 104/2011, confirma a 

importância da notificação compulsória para os casos de violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências, indicando que a notificação deve 

ser realizada pelos profissionais de saúde. Define-se violência como agravo, 

entendendo como “qualquer dano à integridade física, mental e social dos 
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indivíduos provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, 

intoxicações, abuso de drogas e lesões auto ou hetero infligidas” (Brasil, 

2011b).  

Todas as doenças e agravos relacionados nessa Portaria são 

notificados por meio de fichas de notificação integradas ao SINAN. O 

Sistema VIVA contínuo, utiliza a ficha de Violência Doméstica, Sexual e/ou 

outras Violências também integrada ao SINAN (ANEXO 3), já o VIVA 

inquérito, utiliza outra ficha específica para os casos de violência e acidentes 

(ANEXO 4), que a partir de 2007, passou a ser realizada a cada dois anos 

em unidades predefinidas, alimentando outro sistema de informação.  

A estratégia de implantação da notificação nos municípios, não vem 

ocorrendo de modo universal e simultânea, pois segundo orientação do MS, 

essa implantação deve ocorrer mediante a existência, no âmbito local, de 

uma estratégia de atenção integral às pessoas em situação de violência, 

baseada na articulação e integração intra-setorial, com fluxos de referência e 

contra referência configurada em rede, que envolva os serviços de saúde, de 

assistência social e jurídica, bem como as delegacias de polícia, os 

conselhos tutelares da infância e adolescência, além de organizações não 

governamentais, entre outras instituições. Espera-se com essa organização, 

que a notificação se torne o primeiro passo para uma atenção integral 

destinada às pessoas em situação de violência (Brasil, 2009b). 

A complexidade do sistema de notificação requer aprimoramento 

contínuo dos profissionais em todas as instâncias dos serviços a fim de 

garantir que a identificação do agravo, o conhecimento da ficha de 

notificação, a alimentação periódica dos dados no sistema e o retorno em 

forma de políticas públicas, possam ser capazes de gerar confiança na 

efetividade do sistema e permanecer como prática contínua.  

No entanto, cabe ao profissional de saúde, além de compreender o 

fenômeno da violência, conhecer os recursos legais obrigatórios, tanto pela 

sua função no âmbito do trabalho quanto pelo exercício profissional, gerando 

ações que denotam conhecimento e comprometimento. 
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1.5 A NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E NO DISTRITO DO CAPÃO 

REDONDO 

 

A despeito da iniciativa nacional, o município de São Paulo não 

aderiu ao sistema VIVA e criou seu próprio sistema de notificação de 

violências e acidentes, devido ao trabalho já iniciado nesse campo. 

Em 2007, foi criado, pela Portaria nº 1.328/SMS por meio da 

COVISA (Coordenação de Vigilância em Saúde), o Sistema de Informação 

para a Vigilância de Violências e Acidentes (SIVVA). Esse sistema permite 

coletar dados sobre o local da ocorrência da violência ou acidente e a 

associação com o uso de álcool e drogas, revelando os grupos mais 

vulneráveis e suas consequências, além de estabelecer critérios de 

intervenção. O Sistema possibilita construir informações sobre a natureza e 

os tipos de violência, assim como permite a caracterização dos acidentes. O 

SIVVA pretende contribuir para romper o silêncio e a invisibilidade, em 

especial, nos casos de violência doméstica, sexual e de gênero (São Paulo, 

2007). 

A ficha de notificação utilizada pelo SIVVA, (ANEXO 5), reduz para 

uma única ficha, tanto dados de violência como de acidentes, no entanto  os 

dados não são integrados ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

(SINAN). 

Para entender melhor o sistema de notificação, é importante o 

conhecimento dos serviços que alimentam esse sistema no nível local. O 

Distrito do Capão Redondo pertence à Subprefeitura do Campo Limpo, uma 

das trinta e uma subprefeituras da capital paulista, nesse território, este 

estudo buscou conhecer o fenômeno da violência contra a mulher e a 

utilização da referida notificação compulsória.  

De acordo com o último boletim do SIVVA de 2009, a Subprefeitura 

do Campo Limpo notificou os casos de violência geral com base em 

informações dos seguintes locais: Hospital Municipal do Campo Limpo, 
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serviço de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) do Capão Redondo e 

Pronto Atendimento/Unidade Básica de Saúde (PA/UBS) do Jardim 

Macedônia. No período de julho de 2008 a junho de 2009, 28 unidades 

UBS/AMA estavam registradas nessa subprefeitura e foram notificados 

apenas 22 casos de violência geral, numa média de 0,79 casos por unidade 

de atendimento (São Paulo, 2009). 

Na Tabela 1 estão relacionadas as unidades de saúde que fizeram 

as notificações por violência e acidentes na região da Subprefeitura do 

Campo Limpo, utilizando a ficha do SIVVA. 

 
Tabela 1 – Unidades de Saúde segundo SUVIS: número de registro no 

SIVVA e número de unidades. Município de São Paulo, julho de 
2008 a junho de 2009 

 

Unidade de Saúde 
 

Nº Unidades SUVIS Nº Registro 

Hospital Municipal do 
Campo Limpo 
 

01 Campo Limpo 4.150 

AMA Capão Redondo 
 

01 Campo Limpo 93 

PA/UBS Jd Macedônia 
 

01 Campo Limpo 85 

UBS + AMA (2) 
 

28 Campo Limpo 22 

Fonte: SMS. SIVVA 2009 

Nas doze ESF/UNASP3 do Distrito do Capão Redondo, não houve 

notificação de violência contra a mulher, no período de 2008 até o primeiro 

semestre de 2011, segundo dados coletados pelo Tabnet4. No entanto, a 

                                                             
2
 Não é possível a separação dos registros das UBS e AMA, pois no ano de 2008 tinham o 
mesmo número de registro no Código Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 
3
 A designação ESF/UNASP será utilizada quando for necessária referência às Unidades 
Básicas de Saúde onde funcionam a Estratégia de Saúde da Família, administradas pela 
parceria Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) e Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) para a região do Capão Redondo exclusivamente. 

 
4
 A SMS, através da CEInfo, disponibiliza aplicativo desenvolvido pelo DATASUS que 
amplia a divulgação e o acesso público às informações sobre mortalidade, nascidos vivos, 
população, AIDS, imunização, acidentes de trabalho, violência e acidentes e informações 
assistenciais (ambulatorial e hospitalar) da cidade de São Paulo, permitindo confecção de 
tabela on-line. 
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notificação de violência, em geral, por meio do SIVVA, aconteceu nas 

unidades de saúde da região ligadas aos serviços de urgência e emergência 

conforme tabela anterior.  

Reconhecendo a notificação de violência como importante 

instrumento utilizado pelos profissionais de saúde a fim de elaborar e 

implantar políticas públicas, consequentemente, a subnotificação ganha 

relevância, tornando-se um problema a ser estudado. Em função disso, é 

imprescindível identificar os motivos que levam os profissionais a não 

notificarem os casos de violência contra a mulher nas ESF/UNASP do 

Distrito do Capão Redondo. 

No entanto, o reconhecimento e a utilização do instrumento de 

notificação não deve significar, simplesmente, um ato de preencher uma 

ficha, mas estar calcado num conhecimento que torne os profissionais de 

saúde agentes ativos no enfrentamento da violência contra a mulher na 

região. 

Em face disso, espera-se, com esse estudo, contribuir para 

aumentar o conhecimento sobre a violência contra a mulher e a utilização da 

notificação compulsória como instrumento para o seu enfrentamento, visto 

ser a violência contra a mulher um fenômeno mundial, complexo e atual com 

consequências adversas para a saúde física, emocional e social de quem a 

sofre, além de reconhecer a importância do profissional de saúde no 

combate a esse agravo.  
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Objetivos 

 

43 

2 OBJETIVOS 

 

 

 Conhecer e analisar, à luz da categoria gênero, a percepção dos 

profissionais dos diferentes níveis da organização do sistema de saúde e 

dos usuários do SUS, sobre a violência de gênero contra as mulheres. 

 

 Verificar e analisar como profissionais e usuários compreendem e 

valorizam a notificação compulsória de violência contra a mulher no 

conjunto das ações de enfrentamento do problema. 

 

 Elencar subsídios para elaboração de um projeto conjunto de intervenção 

na realidade objetiva para enfrentamento do fenômeno da violência 

contra a mulher no Distrito do Capão Redondo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para atender aos objetivos propostos, fez-se necessário abordar de 

forma ampliada os temas de gênero e violência de gênero como categorias 

de análise. 

 

3.1 GÊNERO E VIOLÊNCIA DE GÊNERO COMO CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

 

A violência contra a mulher, entendida sob a perspectiva de gênero, 

está caracterizada pela dominação, opressão, crueldade dentro das relações 

homem e mulher. As consequências podem ser vistas no cotidiano, 

perpassando classes sociais, raças, etnias e gerações (Minayo 2006). 

Para a OMS, em uma relação íntima, “a violência de gênero refere-

se a qualquer comportamento que cause dano físico, psicológico ou sexual 

àqueles que fazem parte da relação” (OMS, 2002, p. 91).  

Hoje se admite que a saúde seja afetada por determinantes tanto 

biológicos como sociais, mas a ideia de gênero, no cotidiano dos serviços, 

continua sendo secundária para o setor saúde, além de muitas vezes ser 

usada erroneamente como sinônimo de sexo. Ainda é raramente utilizada 

nos estudos, e as estatísticas públicas não permitem identificar os papéis 

que homens e mulheres assumem na vida social e na família (Okabe, 

Fonseca, 2009). 

O conceito de gênero foi definido na década de 1980 com o 

movimento feminista, na tentativa de compreender as relações entre homens 

e mulheres, referindo-se ao sexo social e historicamente construído 

(Fonseca, 2008). 

Para a mesma autora o conceito de gênero pode ser entendido 

como: 
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Relações que se estabelecem entre os sexos na sociedade, 
diferenciando o sexo biológico do sexo social. O primeiro 
refere-se às diferenças anatomofisiológicas, portanto 
biológicas, existentes entre os homens e mulheres; o segundo 
diz respeito à expressão que assumem essas diferenças nas 
distintas sociedades no transcorrer da história (Fonseca, 2008 
p.19).  
 

O estudo da violência contra a mulher dentro da concepção de 

gênero permite ampliar o olhar sobre as relações homem e mulher, homem 

e homem, mulher e mulher, como relações historicamente construídas. Isso 

pode ser explicado por Fonseca (1997), como: 

 
O sexo social e historicamente construído é produto das relações 
sociais entre homens e mulheres e deve ser entendido como 
elemento constitutivo destas mesmas relações nas quais as 
diferenças são apresentadas como naturais e inquestionáveis. Ao 
contrário, a análise mais profunda de tais relações revela 
condições extremamente desiguais de exercício de poder, aonde 
as mulheres vêm ocupando posições subalternas e secundárias 
em relação aos homens. A utilização da categoria gênero pretende 
assim explicar, à luz destas relações de poder, as manifestações 
fenomênicas sociais das mulheres [...] (Fonseca, 1997, p.10). 
 

Para Louro (2008), ao dirigir-se para o foco preferencialmente 

social, não pressupõe negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos 

sexuados, nem tampouco negar suas características biológicas, mas 

enfatiza a interferência da construção social e histórica sobre a natureza 

biológica, entendendo como as características sexuais são compreendidas e 

representadas para a prática social tornando-se parte do processo histórico.  

Scott (1995) explica a origem das desigualdades de gênero, 

considerando três proposições utilizadas pelas historiadoras feministas. A 

primeira tenta explicar as origens do patriarcado, defendendo a ideia de que 

a subordinação das mulheres encontra explicação na necessidade do macho 

de dominar a mulher. Para a autora, essa abordagem é limitada, pois se 

baseia unicamente nas diferenças sexuais e na reprodução da espécie, 

eliminando qualquer construção sociocultural e histórica do gênero.  

A segunda propõe uma abordagem histórica de orientação marxista 

que responsabiliza o capitalismo pela opressão feminina e considera o 
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patriarcado e o capitalismo como dois sistemas separados, mas em 

interação. A autora rebate a ideia quando afirma que os sistemas 

econômicos não interferem de forma direta sobre as relações de gênero, 

sendo a subordinação feminina anterior ao capitalismo e continua mesmo no 

socialismo. 

A terceira, dividida entre o pós-estruturalismo francês e as teorias 

anglo-americanas das relações de objeto, inspira-se na psicanálise para 

explicar a produção e a reprodução da identidade de gênero, ambas 

centradas nas primeiras etapas do desenvolvimento da criança. Na opinião 

de Scott, essa interpretação limita o conceito de gênero quando o mantém 

ligado à esfera familiar e à experiência doméstica, desconectando-o aos 

outros sistemas sociais, econômicos, políticos ou de poder. 

Para Scott, a definição de gênero tem duas partes e várias 

subpartes interligadas, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo 

da definição baseia-se na integração entre as duas proposições: 

 

O gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado 
nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 
primeira de significar relações de poder. As mudanças na 
organização das relações sociais correspondem sempre a 
mudanças nas representações do poder, mas a mudança não é 
unidirecional (Scott, 1995 p. 86). 

 

Segundo Saffioti (1999), outras categorias podem ser analisadas e 

há três eixos principais que sustentam as sociedade: gênero, raça/etnia e a 

classe social. As condições históricas determinam qual delas será dominante 

num determinado momento e qual assumirá papel dominante em outra 

conjuntura. As mulheres e os homens não constituem uma categoria 

homogênea, apresentando interesses de raça/etnia e classe social 

impossíveis de conciliar. Esses três eixos não são apenas categorias de 

análise, mas operam, na realidade, enquanto categorias históricas.  

De acordo com autora, no topo da hierarquia de poder estão os 

homens brancos, ricos e adultos. Em segundo e terceiro lugares vêm os 

homens negros e adultos sem muito poder econômico ou as mulheres 
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brancas e adultas economicamente remediadas. Essas duas categorias não 

ocupam um lugar fixo, podendo alternar suas posições. Em quarto lugar 

estão as mulheres negras, adultas e, geralmente, pobres. Por último, estão 

os menores de idade. Mesmo assim, os meninos, ainda, dominam as 

meninas, principalmente, se o menino for branco e a menina negra (Saffioti, 

2002). 

Fonseca (2008), ainda, incorpora a categoria geração presente na 

definição de Saffioti, porém não nominada por ela. Trata-se da inserção 

social de um sujeito de determinada faixa etária, que porta características e 

condições próprias daquele grupo geracional ao qual pertence. 

Oliveira (2011 p. 37) refere-se à categoria gênero como uma 

“construção social transversal a todos os campos desse universo, é 

incorporada e se articula com outras categorias, como classe, raça, 

gerações”. 

O conceito de gênero permite visualizar que as relações de poder 

repetem-se entre e dentro das categorias de classe, etnia e geração. O valor 

é hierarquizado de forma que no gênero, vale mais o homem; nas etnias, o 

branco; nas classes sociais, o rico; na geração, o adulto. (Franzoi, 2007). 

Fonseca também afirma que: 

 

A posição do ser na sociedade resulta da interação entre 
diferentes categorias, advindas, muitas vezes, de atributos 
biológicos que, por expressarem uma condição de desigualdade 
no espaço social, também determinam o “lugar social” de cada 
ser. [...] (Fonseca, 2005a, p. 453). 

 

Dessa forma, a incorporação das categorias raça/etnia, geração e 

gênero, explica-se pelo fato da história da humanidade durante a maior parte 

do tempo ter sido androcêntrica, branca e adulta assim como a maior parte 

do conhecimento construído (Fonseca, 2005a). 

A violência de gênero, presente na sociedade, tem sua gênese nas 

relações de poder do homem sobre a mulher que legitimam a subalternidade 

feminina, propiciando condições para a ocorrência da opressão. 
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O conceito de violência de gênero demonstra papéis impostos a 

homens e mulheres ao longo da história reforçados pela ideologia 

androcêntrica, induzindo relações violentas entre os sexos não como fruto 

da natureza, mas do processo de socialização das pessoas. A natureza não 

é responsável pelos padrões sociais que aceitam os atos agressivos para os 

homens e os dóceis e delicados para as mulheres, mas os costumes, a 

educação e os meios de comunicação criam e preservam a ideia de que o 

sexo masculino tem o poder de controlar a mulher inclusive seus desejos, 

opinião e liberdade (Teles e Melo, 2002).  

O termo violência de gênero foi empregado pelo movimento 

feminista que, juntamente, com a política ambiental constituíram dois pólos 

de grande repercussão no cenário nacional e internacional no século XX. A 

estratégia de ação partiu da desconstrução das raízes da inferioridade 

feminina e do patriarcado, tentando modificar as leis que mantinham a 

hegemonia masculina, construindo novas bases de relação. A vitimização da 

mulher no âmbito doméstico constituiu um dos principais focos de atuação 

do movimento feminista que buscou desnaturalizar os abusos, os maus 

tratos e as opressões sofridas pelas mulheres. Sendo assim, problemas 

circunscritos ao espaço doméstico passaram a ganhar visibilidade social 

(Minayo, 2006).  

A prática da violência é transmitida de geração em geração tanto 

por homens como por mulheres. É tão arraigada no âmbito das relações 

humanas que para muitos é tida como natural, como se fizesse parte da 

natureza humana. Por fim, a sociedade acaba legitimando as condutas 

violentas (Teles, Melo, 2002). 

Como a violência de gênero contra as mulheres acontece, em sua 

maioria, no espaço doméstico, a família é identificada como a principal 

instituição social em que acontecem as relações de gênero, e o controle 

social é visto atuando, diretamente, sobre o corpo da mulher, cuja identidade 

principal é a de ser mãe e a sexualidade restrita à reprodução. Na 

construção dos gêneros, o dualismo afirma que o homem é ativo e a mulher 

passiva; a mulher natureza/corpo/emoção e o homem cultura/mente/razão. 
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Nessa dualidade, o autocontrole se dá pela dominação do corpo e da vida 

emocional pelo sujeito pensante, o homem (Giffin, 1994).  

Saffioti (1997) descreve a família como um grupo de reprodução 

biológica e social, constituída de parentes consanguíneos e afins, que são 

os ligados através do casamento, e estabelece algumas diferenças entre 

violência intrafamiliar e violência doméstica. A violência intrafamiliar, como o 

nome já diz, acontece entre parentes que não precisam, necessariamente, 

viver no mesmo domicílio, mas a probabilidade de ocorrências violentas é 

maior se a convivência acontecer sob o mesmo teto e as pessoas viverem 

no mesmo cotidiano. A violência doméstica estabelece um território físico e 

um simbólico onde o homem detém domínio de todas as pessoas que 

convivem debaixo do mesmo teto, parentes ou não.  Isso não se limita à 

família nem ao domicílio, apesar de a maioria das ocorrências acontecerem 

no domicílio da vítima ou no da vítima e do agressor.  

Portanto, conhecer a violência contra a mulher na perspectiva de 

gênero permite compreender e relacionar a violência com a desigualdade 

social entre homens e mulheres, dentro de uma relação de poder, sem 

desconsiderar o peso histórico desse fenômeno. 

 

3.2 O PROCESSO DE INFORMAÇÃO DE VIOLÊNCIAS E 

ACIDENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE 

 

No Brasil, até a década de 90, as principais fontes oficiais de dados 

sobre violências e acidentes provinham do Boletim de Ocorrência Policial 

(BO), do boletim do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER), da comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT), do Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), do Sistema de Informação de 

Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS) e do Sistema Nacional de 

Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) (Souza, 2002). 

Assim, ao assumir as violências e acidentes como problemas de 

saúde pública, o setor reconhece sua participação na construção da 
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cidadania e da qualidade de vida da população e a articulação ao processo 

saúde-doença. Somente após a virada do século XX, as violências e 

acidentes seguiram trajeto diferenciado quanto à notificação. 

A visibilidade do fenômeno da violência de gênero também é 

importante para superar as relações de desigualdade. Ela pode ser 

conseguida pela informação da população visando a “romper a indiferença e 

a cumplicidade que levam à naturalização e à permanência de práticas 

discriminatórias na sociedade” (Okabe, Fonseca, 2009, p. 455). 

A alimentação contínua da notificação compulsória em sistemas de 

dados nacionais ou mesmo regionais com acesso público às informações de 

forma ampliada, proporciona incremento irrestrito à pesquisa com finalidades 

múltiplas, subsidiando ações para tomada de decisão.  

O engajamento dos profissionais de saúde no processo de 

notificação faz com que a violência saia da obscuridade, permitindo o 

dimensionamento epidemiológico do problema e a criação de políticas 

públicas voltadas à sua prevenção (Saliba, 2007). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa baseou-se numa abordagem qualitativa de caráter 

analítico, tendo gênero e violência de gênero como categorias de análise.  

As metodologias de pesquisa qualitativa são entendidas como 

 
Aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 
intencionalidade como inerente aos atos, às relações, e às 
estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu 
advento quanto na sua transformação, como construções 
humanas significativas (Minayo, 2008, p. 22). 

 

A abordagem qualitativa dentro da ótica do materialismo histórico e 

dialético engloba não somente o sistema de relações que constrói a maneira 

de conhecer o que está exterior ao sujeito, mas as representações sociais 

que constituem as vivências desses atores sociais, conferindo-lhes 

significados (Minayo, 2008). 

A pesquisa qualitativa se aplica, entre outros aspectos, ao estudo 

das relações, das crenças, das opiniões e se conformam melhor ao estudo 

de grupos e segmentos delimitados e focalizados (Minayo, 2008).  

 

4.2 ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados desta pesquisa foi feita no contexto de Oficina de 

Trabalho, ancorada na educação critico-emancipatória, portanto participativa 

e conscientizadora (Fonseca, Amaral, 2012). Além de proporcionar os dados 

da investigação, esse método permitiu o desenvolvimento de intervenções 

educativas de capacitação dos participantes em relação ao fenômeno em 

tela, nesse caso, a violência e seus desdobramentos  
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A Oficina de Trabalho foi organizada numa sequência de temas que 

abordaram desde a construção social da masculinidade e da feminilidade, 

passando pelos conceitos e informações sobre a violência contra a mulher e 

a sua notificação compulsória. A última sessão visou obter subsídios para a 

intervenção na realidade da violência de gênero contra a mulher na região. 

Para Fonseca (2005b, 2012), a Oficina de Trabalho tem como 

paradigma a educação crítica e emancipatória, ou seja, aquela que está 

centrada no educando. Além disso, também integra teoria e prática, 

promovendo a associação de novos conhecimentos aos conhecimentos 

prévios visando à ampliação dos mesmos. Ela tem como pressupostos: 

 Participação: garantia da presença de todos os envolvidos. 

 Responsabilidade compartilhada: quando cada participante torna-

se responsável pelos seus atos no que se refere aos diretos e 

deveres de uma vida em sociedade. 

 Autoestima: valor atribuído a si mesmo quando na convivência 

com seus pares. 

 Autonomia: capacidade de decisão baseada em reflexões e 

posicionamento diante da realidade. 

 Empoderamento: capacidade ampliada de tomar decisões, 

tomando o controle de sua vida, visando a transformação da 

realidade (Fonseca, 2005b). 

Com base no exposto, a opção pela Oficina de Trabalho também se 

deu pelo fato de facilitar a abordagem da categoria de gênero, ao permitir 

emergirem aspectos afetivos, intelectuais e políticos entre os participantes, 

considerando seus sentimentos e sua inter-relação além de propiciar ação 

conjunta para a transformação positiva da realidade (Amaral, 2005). 

A Oficina de Trabalho pode utilizar elementos facilitadores da 

expressão dos posicionamentos, opiniões e representações dos 

participantes, entre eles, a dramatização pedagógica. Esse recurso, segundo 

Chiesa e Veríssimo (2001), favorece a reflexão e a expressão, além de 

promover o autoconhecimento, desafiando o modelo tradicional de educação 

em saúde.  
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Nesta pesquisa, esse recurso foi importante para promover o 

trabalho em grupo, a reflexão sobre uma situação problema e o 

posicionamento dos participantes sobre as questões de enfrentamento da 

violência contra a mulher. 

Para realizar uma Oficina de Trabalho é necessário dominar o tema 

que será exposto, estabelecer os objetivos, definir e caracterizar os sujeitos 

participantes e organizar cada etapa do programa. A programação envolve a 

definição do tempo, dos grupos, da sequência, do conteúdo, dos recursos 

audiovisuais e/ou materiais, da organização do espaço físico dentre outros. 

A execução da Oficina de Trabalho inclui saberes que ultrapassam 

o domínio do tema abordado. Requer do coordenador capacidade de 

condução das expressões coletivas ou individuais a fim de atingirem aos 

objetivos sem produzir nos participantes qualquer tipo de constrangimento, 

inibição, indução, desmotivação, pré-conceito quanto à exposição livre das 

ideias. 

É importante apropriar-se dessas prerrogativas para não banalizar 

esse instrumento complexo e eficiente para as questões que envolvem 

mudanças na maneira de pensar, agir e por fim, transformar a realidade. 

A fim de conhecer a realidade do percurso da notificação 

compulsória desde sua base, no caso as Unidades Básicas de Saúde, até a 

instância regional, Coordenadoria Regional Sul, fez-se necessário integrar 

profissionais de todos os setores e também usuários dos serviços de saúde. 

A participação de todos os segmentos sociais envolvidos no fenômeno visou 

à elaboração de propostas exequíveis para a utilização da notificação 

compulsória como um dos instrumentos para o enfrentamento da violência 

contra a mulher na região. 

A participação do usuário tornou-se importante quando foi 

incorporada a dimensão intervenção dentro dos objetivos, imprescindível 

para a transformação da realidade. 

O envolvimento de profissionais de saúde e usuários e a utilização 

de Oficina de Trabalho permitiu que o estudo envolvesse os participantes 
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não como um mero repositório de dados, mas como integrantes ativos, 

construindo itinerários, considerando o cotidiano e o contexto, dando 

respostas criativas às suas necessidades, tornando a aprendizagem mais 

que a aquisição de uma informação, capacitando-os a interagirem com a 

realidade, tendo vistas a transformá-la.  

Na construção da Oficina de Trabalho, para cada sessão foram 

estabelecidos objetivos com programação específica a fim de atendê-los.  

Os participantes foram divididos em grupos e as falas sintetizadas 

no discurso dos representantes de cada grupo no momento da plenária. A 

participação dos integrantes do grupo durante a apresentação e as 

discussões em grupo também foram analisadas. A avaliação ao final de 

cada sessão foi feita por meio de manifestações individuais.   

 

4.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Distrito do Capão Redondo, 

pertencente à Subprefeitura do Campo Limpo, São Paulo, capital.  

O município de São Paulo está organizado em trinta e uma 

subprefeituras e cinco Coordenadorias Regionais de Saúde (Figura 3) (São 

Paulo, 2002).  
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Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Disponível em:  

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/3_regioes_subprefeituras_e_distritos_20
09_8.pdf. Acesso em 25 de jul. 2012 

 

Figura 3 – Mapa do Município de São Paulo com as divisões das 

Subprefeituras e Distritos, São Paulo – 2009 
 

 

A subprefeitura do Campo Limpo abrange os Distritos do Campo 

Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade.  A população em 2010 nesses 

Distritos era de 211.361, 268.729 e 127.015, respectivamente, totalizando 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/3_regioes_subprefeituras_e_distritos_2009_8.pdf
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/3_regioes_subprefeituras_e_distritos_2009_8.pdf
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607.105 habitantes. Na última década, a população nessa região teve 

aumento de 17% (São Paulo, 2012a). 

Os principais problemas do Campo Limpo e Capão Redondo são o 

déficit habitacional e as enchentes, ambos inter-relacionados.  

Acrescentando Vila Andrade, um terço da população vive em 237 favelas, 

segundo dados da Secretaria Municipal de Habitação e da Subprefeitura. Há 

15 áreas de risco de desabamento, abrangendo 6.434 domicílios e um déficit 

habitacional de 50 mil residências (São Paulo, 2012a). 

As condições desfavoráveis de moradia e a renda abaixo da média 

registrada no município fazem do Capão Redondo uma região pobre e com 

muitos problemas estruturais. 

A renda familiar dos moradores da região, mesmo utilizando 

registros de mais de uma década, mostra um perfil compatível com o tipo de 

moradia utilizado e confirma, através do crescimento populacional 

expressivo, que as condições de vida ainda são desfavoráveis conforme 

mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos domicílios, em porcentagem, por faixas de renda 
familiar, no Distrito do Capão Redondo e Município de São Paulo 
(MSP) – 2000 

 

Faixas de Renda (em Salários 

Mínimos) 

% 
Capão Redondo 

% 
MSP 

Menos de 2  18,30 13,30 

De 2 a menos de 5  32,80 24,39 

De 5 a menos de 10 29,82 25,97 

De 10 a menos de 15   9,36 11,29 

De 15 a menos de 25   6,50 10,98 

De 25 e mais   3,22 14,06 

Fonte: IBGE 2000; Fundação SEADE. Disponível em 

http://www.seade.gov.br/produtos/msp/ren/ren1_001.htm. Acesso em: 4 jul.2012.  
Nota:  Excluindo-se os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo. 

Salário mínimo de referência do Censo 2000: R$151,00. 
 

http://www.seade.gov.br/produtos/msp/ren/ren1_001.htm
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Tabela 3 –  Rendimento médio em reais dos homens chefes de família, por 

raça/cor e grupos de idade, segundo a Subprefeitura do Campo 
Limpo e Município de São Paulo (MSP) – 2000 

 

Faixa Etária Brancos Negros (1) 

Campo 
Limpo MSP 

Campo 
Limpo MSP 

Até 24 anos    559,97    670,68 426,63 424,38 

25 a 39 anos 1.403,67 1.578,32 637,42 664,76 

40 anos e mais 1.981,33 2.239,48 784,66 765,11 

Fonte: IBGE 2000; Fundação SEADE. Disponível em 
http://www.seade.gov.br/produtos/msp/ren/ren3_004.htm. Acesso em: 04 jul. 2012 
(1) População parda e preta 

 

Dados preocupantes são registrados quando relacionados às 

categorias gênero, raça/etnia e geração conforme mostra a tabela 4. 

 

Tabela 4 – Rendimento médio em reais das mulheres chefes de família, por 
raça/cor e grupos de idade, segundo a Subprefeitura do Campo 
Limpo e Município de São Paulo (MSP) – 2000 

 

Faixa Etária Brancas Negras (1) 

Campo 
Limpo MSP 

Campo 
Limpo MSP 

Até 24 anos 455,67    488,72 236,33 236,84 

25 a 39 anos 928,40 1.131,07 402,94 449,57 

40 anos e mais 961,80 1.131,01 356,63 441,90 

Fonte: IBGE 2000; Fundação SEADE. Disponível em 

http://www.seade.gov.br/produtos/msp/ren/ren3_003.htm. Acesso em:  4 jul. 2012. 
(1) População parda e preta 

 

No Capão Redondo, a distribuição da massa salarial do emprego 

formal concentra-se em 22,5 na indústria; 5,04 na construção civil; 24,1 no 

comércio e 48,0 nos serviços (Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados - Seade, 2002). 

http://www.seade.gov.br/produtos/msp/ren/ren3_004.htm
http://www.seade.gov.br/produtos/msp/ren/ren3_003.htm
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Outro indicador importante para a caracterização da região é seu 

nível de escolaridade. A tabela 5 revela esta desigualdade, segundo sexo, 

raça/etnia. 

 

Tabela 5 – Média de anos de estudo da população de 10 anos e mais, por 
sexo e raça/cor, na Subprefeitura do Campo Limpo e Município 
de São Paulo (MSP) – 2000 

 

Região Mulheres Homens 

Brancas Negras (1) Brancos Negros(1) 

Campo limpo 7,3 5,9 7,4 5,8 

MSP 8,1 6,2 8,3 6,1 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade. Disponível em 
http://www.seade.gov.br/produtos/msp/edu/edu3_003.htm. Acesso em: 04 jul. 2012. 
(1) Incluem população preta e parda.  
Nota: Não foi contada a população amarela, indígena e sem declaração. 
 
 

Os dados de violência geral no Distrito do Capão Redondo têm 

diminuído na última década, mas ainda mantêm níveis elevados quando 

comparados aos do município e de outras regiões. O número de óbitos por 

homicídio de jovens do sexo masculino de 15 a 29 anos, por cem mil 

habitantes, caiu de 79,28 em 2008 para 62,45 em 2010. Mesmo com essa 

queda, o Distrito ainda integra o grupo de regiões com a pior média do 

município. (São Paulo, 2012b). 

Quanto aos homicídios, em geral, por cem mil habitantes, o Capão 

Redondo tem apresentado taxas decrescentes: de 27,69 em 2008 para 

18,61em 2010 (São Paulo, 2012b). 

Essa região carente e com índices elevados de violência, 

beneficiou-se em 2001 com a implantação do Programa de Saúde da 

Família (PSF), hoje Estratégia de Saúde da Família (ESF), a fim de melhorar 

a qualidade de vida da população. A parceria com o Centro Universitário 

Adventista de São Paulo (UNASP) permitiu criar vínculo de docentes e 

discentes de vários cursos de saúde da instituição com profissionais e 

usuários integrados à ESF, com objetivo de reconhecer a importância da 

http://www.seade.gov.br/produtos/msp/edu/edu3_003.htm
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determinação social no processo saúde-doença, a fim de compor ações de 

intervenção.   

A adoção do PSF como política nacional estruturada ocorreu a partir 

de 1994, visando a uma reorganização do SUS e da municipalização. 

Baseado numa concepção ampla de saúde como direito, o PSF elegeu a 

família como núcleo básico na abordagem de atenção à saúde. Com isso, 

esperava-se melhorar a identificação do risco social e epidemiológico do 

território (Heimann, Mendonça, 2005). 

A região do Capão Redondo conta, atualmente com doze Unidades 

Básicas de Saúde, (outras duas UBS ainda pertencem ao modelo de 

administração direta, não incluídas neste trabalho), funcionando com 75 

equipes de ESF, 23 Equipes de Saúde Bucal e 4 equipes que correspondem 

ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) para atender a uma 

população de, aproximadamente, 300.000 habitantes (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Administração ESF/UNASP, 2012. 

 
Figura 4 –  Mapa do Distrito do Capão Redondo com a distribuição das UBS 

e o número de Equipes de Saúde da Família. Supervisão técnica 
de Saúde do Campo Limpo – Coordenadoria Regional de Saúde 
Sul, São Paulo – 2012  



Metodologia 

 

62 

Um índice que tem sido bastante reduzido é o da mortalidade 

infantil. Segundo dados do SEADE (2010), esse índice vem caindo de forma 

expressiva na região. Nos anos de 2006, 2008 e 2010 foi de 14,2; 11,3 e 9,5 

respectivamente. No ano de 2010 o índice do município de São Paulo estava 

em 11,5, ou seja, superior ao apresentado no Capão Redondo.  

A ESF/UNAP também registrou o percentual de 95% de mulheres 

que realizam pré-natal nos três primeiros meses de gestação; 97% de 

crianças < 1 ano com vacina em dia; 72% de crianças até 4 meses com 

aleitamento materno exclusivo. Atualmente, 95% dos 27.340 hipertensos e 

diabéticos são acompanhados mensalmente5.  

 

4.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

  

Este estudo contou com a participação de profissionais 

representantes das doze unidades da ESF/UNASP e administradores, com 

profissionais da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, além de usuários do 

SUS da região. Os participantes da ESF/UNASP incluíram profissionais de 

saúde graduados, profissionais de nível técnico e agentes comunitários de 

saúde (ACS)  

O acesso à administração da ESF/UNASP, aos respectivos 

gerentes e à Coordenadoria se deu por meio de visitas a seus respectivos 

locais de trabalho com apresentação do convite e explicação da pesquisa 

quanto à finalidade e objetivos, assim como os procedimentos éticos e legais 

(APÊNDICE 1).  

Quanto aos profissionais e usuários, o convite ficou sob a 

responsabilidade da gerência de cada ESF/UNASP, reforçando a 

participação espontânea de cada integrante.  

A Oficina de Trabalho foi organizada para abranger profissionais de 

saúde e usuários dividida em três sessões com temas distintos.  

                                                             
5
 Informações fornecidas pela administração da ESF/UNASP em julho de 2012. 
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A fim de viabilizar o estudo e dinamizar a Oficina de Trabalho, foi 

determinado um número de seis participantes para cada uma das doze 

unidades de ESF/UNASP, ou seja, no máximo 72 participantes por sessão 

da oficina, referentes às UBS. Cada sessão foi dividida em dois grupos com 

36 participantes e realizada em dias distintos. Cada sessão obedeceu ao 

intervalo de quinze dias entre elas, período solicitado pelos participantes 

para que o trabalho nas unidades não fosse prejudicado, especialmente, 

quanto ao atendimento da demanda. A tabela 6 mostra a distribuição dos 

participantes por sessão. 

 

Tabela 6 – Participantes da Oficina de Trabalho por sessão e por vínculo 
com a ESF/UNASP do Capão Redondo, Município de São Paulo 
– 2012   

 

Profissionais/usuários Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 

Profissionais graduados 37 32 28 

Profissionais de nível técnico 12 10 07 

Agentes Comunitários de Saúde 11 11 10 

Usuários 08 04 04 

TOTAL 68 57 49 

 

A participação dos profissionais graduados foi muito expressiva, 

com a presença de 90% dos gerentes de todas as unidades da ESF/UNASP.  

De acordo com a categoria profissional, participaram vinte e oito 

enfermeiros, quatro psicólogos, dois terapeutas ocupacionais, um assistente 

social, um fonoaudiólogo e um médico. A presença feminina foi marcante 

com 55 participantes e 13 do sexo masculino. 

A Oficina de Trabalho, também, foi importante para garantir o clima 

de descontração e participação de todos. A garantia da horizontalidade foi 

importante a fim de dissipar o peso da hierarquia presente entre os 

participantes do grupo, já que a composição contava com gerentes, 

profissionais graduados, técnicos e ACS de uma mesma unidade. As 

atividades foram desenvolvidas buscando criar grupos com características 
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semelhantes, garantindo a expressão livre das ideias sem causar 

constrangimento. Os grupos foram selecionados, previamente, através de 

um sistema de cores identificado nos crachás. 

 

4.5 PROGRAMAÇÃO DA OFICINA DE TRABALHO 

 

A programação da Oficina de Trabalho seguiu, basicamente, o 

esquema já utilizado em outras investigações sobre o tema da violência 

contra a mulher, uma vez que ele provou responder, adequadamente, às 

demandas de investigações desse tipo (Oliveira, 2005; Franzoi 2007; 

Andrade, 2009), orientadas por modelo elaborado por Fonseca (2005). 

 

Sessão 1 - “Homem e mulher no mesmo barco social” 

 

Objetivos: 

 Explicitar e analisar a visão de mulher e de homem dos participantes. 

 Refletir sobre o processo histórico de construção da masculinidade e 

da feminilidade na sociedade brasileira. (Quadro 2) 
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Quadro 2 – Programação da primeira sessão da Oficina de Trabalho. 

 

Momento Conteúdo Estratégia/material 
 

Recepção 
30 min. 

Identificação e assinatura na lista de 
presença.  Entrega do crachá/adesivo. 

Lista, adesivos, pincel 4 
cores, caneta e 
recolhimento da folha de 
identificação. 

Introdução 
30 min. 

Apresentação da oficina: finalidades, 
objetivos e explicação das atividades. 
Leitura, assinatura e recolhimento do “Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido”. 

Recolhimento do TCLE  

Aquecimento 
20 min. 

Aquecimento: Dinâmica de integração dos 
participantes. “Quem sou eu/como me vejo”. 

Material: papel cartão 
com fotos de pessoas, 
tiras de papel sulfite, 
canetas. 

Desenvolvi- 
mento 
60 min. 

Divisão em 4 grupos. (2 grupos com 
gerentes e profissionais graduados e 2 
grupos com aux. enf., ACS e usuários) 

Momento individual: “Homem, mulher: quem 
sou eu, quem é você?”. 

Escrever em tiras de papel o que entende 
quando pensa em “homem” e “mulher” e 
como eles vivem no mundo, destacando as 
particularidades das convivências entre eles. 

Entrega do roteiro das 
atividades para cada 
grupo. 
 
Tiras de papel em duas 
cores contendo o 
enunciado: “mulher para 
mim significa:...” 
“Homem pra mim 
significa:...” 

Momento grupal: “Homem e mulher no 
mesmo barco” 

1. Construir um barco de papel (dobradura) 
e colocar no centro da roda (pode levar 
construído). 

2. Cada pessoa do grupo fala a(s) sua(s) 
frase(s) e a(s) coloca no barco, 
explicando o significado da colocação. 

3. Discutir as semelhanças e diferenças 
dos significados. 

4. Elaborar um relatório das respostas do 
grupo para ser entregue na sessão 
plenária. 

5. Destacar uma pessoa do grupo para 
fazer o relato das discussões  e 
respostas do grupo. 

4 barcos de cartolina (1 
para cada grupo). 
 
Folhas de sulfite com 
linhas para que o grupo 
escreva as respostas.  
Deverão ser recolhidas. 

Plenária: exposição e discussão das 
representações de cada grupo.  

Barco grande.  

Síntese 
30 min. 

Síntese: O processo de construção da 
masculinidade e da feminilidade. Síntese das 
falas dos grupos e introdução de novos 
conhecimentos. 

Exposição dialogada: 
PowerPoint e filme “Vida 
Maria”. 

Encerramento  
10 min 

Avaliação parcial da Oficina. Momento aberto 
às falas dos participantes 
Lição de casa: escrever um caso de violência 
conforme roteiro e entregar no dia 31/05 pelo 
e-mail designado. 

Manifestações 
individuais sobre o que 
achou da sessão. 
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Sessão 2 - “As práticas em saúde para as mulheres em situação de 

violência: o lugar da Notificação Compulsória da Violência”. 

 

Objetivos:  

 Identificar e refletir sobre a percepção e as práticas dos profissionais que 

atuam nas equipes de saúde da família sobre a violência contra a mulher. 

 Ampliar a visão dos profissionais acerca da violência contra a mulher 

como problema a ser enfrentado no conjunto das ações da ESF. 

 Conhecer a notificação de violência contra a mulher como possibilidade 

para o enfrentamento do problema na região. (Quadro 3) 
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Quadro 3 – Programação da segunda sessão da Oficina de Trabalho. 

 

Momento Conteúdo Estratégia/material 
 

Introdução 
10 min. 

Recepção dos participantes e informações 
sobre as atividades do dia 

Boas vindas aos 
participantes 

Aquecimento 
20 min. 

Aquecimento: “Quem canta, os males 
espanta. Será?” 

Apresentação das 
músicas “Cabocla Tereza” 
e “Tiro ao álvaro”.  
Material: violão, cantor e 
projeção da letra da 
música. 

Desenvolvi-
mento 
75 min. 
 

“A violência contra a mulher e o Programa 
da Estratégia de Saúde da Família na 
Região do Capão Redondo”. 

Grupos 1,2 e 3: 

Características da violência contra a mulher 
e da assistência à saúde, voltadas para as 
mulheres que vivem situação de violência, 
incluindo a notificação compulsória:  

 Elaborar uma lista das principais 
características da assistência à saúde 
das mulheres que vivem em situação 
de violência na Região do Capão 
Redondo. 

 O que o grupo entende por Notificação 
Compulsória da Violência? 

 Nas unidades de saúde da Região do 
Capão Redondo existe esta prática? 

 Se sim, como ela é feita? 

 Se não, por quê? 

 O que grupo pensa e sente a respeito 
da notificação de violência (mesmo 
quando não é feita), tanto do ponto de 
vista dos usuários como dos 
profissionais de saúde? 

 Quais os pontos positivos e negativos 
dessa prática  na opinião do grupo?   

Grupo  4 – planejar e dramatizar a história 
de Mariana.  

Material: Folha de papel 
com a história digitada, 
roupas e pequenos outros 
acessórios para a 
dramatização. 
 
Dinâmica da 
apresentação: 
enquanto a dramatização 
é feita, os grupos que 
elaboraram as listas 
devem checar as 
características listadas 
com o que está sendo 
dramatizado. 

Plenária: “As características da violência de 
gênero, as práticas em saúde e a 
importância da notificação no contexto da 
ESF do Capão Redondo”  

Apresentação/discussão  
dos grupos  
 

Síntese 
60 min. 

A violência de gênero e as práticas em 
saúde (em outros contextos) e a notificação 
compulsória de violência 

Exposição dialogada. 
Material – computador, 
multimídia. 

Encerramento 
15 min. 

Avaliação parcial da oficina. Momento 
aberto às falas dos participantes  
 

Manifestações individuais 
sobre o que achou da 
sessão. 
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Sessão 3 – “A reconstrução da intervenção em saúde para mulheres que 

vivenciam situações de violência no Distrito do Capão 

Redondo” 

 
Objetivos:  

 Construir diretrizes gerais (subsídios) para intervenção em saúde voltada 

para mulheres que vivenciam situações de violência. 

 Compreender a potencialidade da notificação da violência contra a 

mulher como instrumento de intervenção na realidade da violência contra 

a mulher na Região. (Quadro 4) 
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Quadro 4 – Programação da terceira sessão da Oficina de Trabalho. 

 

Momento Conteúdo Estratégia/material 
 

Introdução 
10 min. 

Recepção dos participantes e 
informações sobre as atividades do 
dia 

Boas vindas aos participantes 

Aquecimento 
10 min. 

Novo tempo (Ivan Lins/ Vítor 
Martins) 

Material: cantor, violão e projeção 
da letra da música. 
Ouvir a música e expressar, de 
forma voluntária, o que a música 
representa. 

Desenvolvi-
mento 
75 min. 

Divisão em 4 grupos, organizados 
conforme a primeira sessão: 

 Perfil da violência e da 
assistência (no contexto da 
ESF) às mulheres que 
vivenciam situações de 
violência. 
o Reflexão sobre o perfil 

construído na sessão 
anterior. 

o Elencar os problemas. 

 “Reconstruindo a intervenção 
na saúde das mulheres que 
vivenciam situações de 
violência: as potencialidades da 
Notificação da Violência contra 
as Mulheres”.  
o Identificar as bases e as 

perspectivas para a 
reconstrução da 
assistência às mulheres 
em situação de violência 
na ESF/UNASP. 

 
 
 
Árvore de cartolina colada no 
quadro. 
Escrever em pedaços de folha 
colorida (formato de objetos), 
palavras-chave para descrever os 
problemas. 
 
Escrever em pedaços de papel 
(formato de folha verde/fruto), 
palavras-chave a fim de 
descrever os caminhos para 
intervenção. 
As folhas com as respostas 
deverão ser recolhidas. 
 

 Plenária: exposição e discussão 
das representações de cada grupo.  

À medida que cada grupo 
apresenta/comenta: 

 Colocar as palavras- chave 
contendo os problemas na 
base da árvore. 

 Colocar, nos galhos da 
árvore, as palavras-chave  
contendo as intervenções.  

OBS: manter a frase: “Um novo 
tempo para nós”. 

Síntese 
60 min. 

A notificação da violência contra as 
mulheres como possibilidade de 
enfrentamento do problema. 

Síntese dos trabalhos grupais e 
acréscimo de informações acerca 
da notificação da violência contra 
a mulher 
 

Encerramento 
25 min. 

Avaliação geral das oficinas.  A 
árvore do conhecimento: o que 
podemos reconhecer na oficina 
realizada.  

Participação voluntária 
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4.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Após a realização da Oficina de Trabalho, seguiu-se a fase de 

escuta e transcrição das gravações. As manifestações não verbais como 

risos, choros, pausas, comentários foram transcritas na íntegra. 

Posteriormente foram corrigidas a ortografia e a gramática, mantendo-se as 

expressões idiomáticas. 

A análise e a interpretação dos discursos coletados teve como base 

a análise de conteúdo de Bardin entendida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção, inferência 
esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) (Bardin, 2009 
p. 40). 

 

Dentro do método adotado, utilizou-se a modalidade de análise 

temática em que, como o nome já diz, o tema é o ponto central da análise.  

No primeiro momento, foi realizada uma pré-análise com exploração 

do material e interpretação dos conteúdos através da leitura e releitura 

exaustiva dos dados. 

A pré-análise é a etapa de organização propriamente dita e 

corresponde a um período de intuições. Tem por objetivo operacionalizar e 

sistematizar as ideias iniciais de modo a conduzi-las a um esquema preciso, 

levando o desenvolvimento das operações sucessivas a um plano de 

análise. Necessita-se retomar os objetivos e hipótese iniciais; fazer uma 

leitura de todo o material pesquisado e deixar fluir novas impressões e 

hipóteses emergentes; examinar todo o universo pesquisado, observando as 

características de exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência; formulação e reformulação de hipóteses e objetivos se for o 

caso (Minayo, 2008). 
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Posteriormente, fez-se uma delimitação ou marcação dos temas 

relacionados aos objetivos, e uma separação por blocos de coincidência 

temática. 

Essa etapa é a exploração do material que visa a atingir o núcleo de 

compreensão do texto. O pesquisador classifica e agrega o conteúdo 

pesquisado e compõe as categorias empíricas responsáveis pela 

especificação dos temas (Minayo, 2008). 

A terceira etapa consiste no tratamento dos resultados obtidos e sua 

interpretação. O pesquisador analisa o material, coloca em destaque os 

pontos relevantes, propõe inferências, realiza interpretações tomando como 

base o quadro teórico desenvolvido inicialmente, ou abre outros caminhos 

sugeridos pela leitura do material (Minayo, 2008). 

Neste trabalho optou-se por reunir os resultados e discussões num 

único momento. 

 

4.7 PROCEDIMENTOS ÉTICO-LEGAIS 

 

O estudo atendeu aos requisitos propostos pela Resolução Nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto obteve aprovação no 

Conselho de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 

com o protocolo nº 1115/2011/CEP-EEUSP – SISNEP CAAE: 

0137.0.196.000-11, aprovado no dia 24 de fevereiro de 2012 e da Prefeitura 

Municipal de São Paulo através da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, 

aprovado no dia 18 de abril de 2012. 

No início da primeira sessão da Oficina de Trabalho, foi lido e 

explicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

(APÊNDICE 2)  solicitando assinatura e devolução, reforçando a segurança 

do anonimato e a participação voluntária, garantindo a liberdade de 

desistência a qualquer momento da pesquisa, mesmo após a coleta de 

dados, sem risco de penalização.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Precedendo a análise deste estudo, torna-se importante conhecer 

os participantes e suas características sócio-demográficas para, 

posteriormente, descrever e discutir as categorias empíricas. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES 

 

Participaram da pesquisa profissionais de saúde das doze unidades 

da ESF/UNASP, Coordenadoria Regional de Saúde Sul e usuários dos 

serviços de saúde do Distrito do Capão Redondo. 

Conforme mostra a Tabela 7, a maioria dos participantes foi 

formada por profissionais graduados do sexo feminino com idade entre 25 a 

40 anos, casados, sem filhos e com escolaridade acima de 16 anos de 

estudo. 

A faixa etária de 41 a 60 anos representou 50% dos profissionais de 

nível técnico, 64% dos ACS e 63% dos usuários, indicando o grau de 

maturidade dos participantes. O número de filhos não ultrapassou de três 

para todos os participantes.  

A menor escolaridade (1 a 4 anos de estudo) foi registrada em 18% 

dos ACS e 25% dos usuários.  

Foi considerado casado qualquer indivíduo com união estável 

representando 75% de todos os participantes; nas outras formas de união, 

incluíram-se divorciados, viúvos e desquitados, representando 9% do total. 

Dos 72 participantes convidados das UBS, além do pessoal da 

administração e Coordenadoria, 68 estiveram na primeira sessão, com 

pequenas reduções nas sessões subsequentes. 
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Tabela 7 – Perfil sócio-demográfico dos participantes da pesquisa no Distrito 

do Capão Redondo, São Paulo – 2012  

 

Variáveis 

Graduados 
 

    N      % 
   (n = 37) 

Técnicos 
 

   N      % 
(n = 12) 

   ACS 
 

  N     % 
 (n = 11) 

Usuários 
 

  N     % 
 (n = 08) 

Total 
 

   N      % 
(n = 68) 

Sexo           

Masculino 08 22 01 8 01 9 03 38 13 19 

Feminino 29 78 11 92 10 91 05 62 55 81 

TOTAL 37 100 12 100 11 100 08 100 68 100 

Faixa etária           

< 24 anos 02 5 - - - - - - 02 03 

25 a 40 anos 26 70 06 50 04 36 02 25 38 56 

41 a 60 anos 07 19 06 50 07 64 05 63 25 37 

> 61 anos 02 5 - - - - 01 12 03 4 

TOTAL 37 100 12 100 11 100 08 100 68 100 

Estado civil           

Casado 30 81 08 66 06 55 07 88 51 75 

Solteiro 05 14 02 16 03 27 01 12 11 16 

Outros 02 5 02 16 02 18 - - 06 9 

TOTAL 37 100 12 100 11 100 08 100 68 100 

Nº de filhos           

03 filhos 05 14 04 33 - - 02 25 11 16 

02 filhos 09 24 03 25 06 55 06 75 24 35 

01 filho 08 21 03 25 01 9 - - 12 18 

Sem filhos 15 41 02 17 04 36 - - 21 31 

TOTAL 37 100 12 100 11 100 08 100 68 100 

Escolaridade           

16 anos ou mais  37 100 - - 01 9 - - 38 56 

13 a 15 anos - - 06 50 02 18 02 25 10 15 

9 a 12 anos - - 06 50 03 27 02 25 11 16 

5 a 8 anos - - - - 03 27 02 25 05 7 

1 a 4 anos - - - - 02 18 02 25 04 6 

TOTAL 37 100 12 100 11 100 08 100 68 100 
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Os dados qualitativos oriundos dos discursos grupais foram 

submetidos à análise de conteúdo e, posteriormente, os temas foram 

classificados e agregados em categorias e subcategorias empíricas 

conforme quadro 5, a seguir. 

 

Quadro 5 – Categorias e subcategorias empíricas e discussão. 

 

Categorias Subcategorias Discussão 

A construção da 
masculinidade e da 
feminilidade: um 
olhar singular da 
realidade 

Homens e mulheres: 
diferenças, 
desigualdades e papéis 

Diferenças biológicas entre homem e 
mulher 

Homem provedor, mulher cuidadora. 

Papéis masculinos e femininos 

Mulher: mãe e estrutura da família 

A situação social da 
mulher em expansão 

A conquista do espaço público pelas 
mulheres 

A importância da família 

A divisão das tarefas no espaço 
doméstico 

Ressignificando a masculinidade 

A violência e as 
práticas em saúde 
para as mulheres em 
situação de 
violência: o lugar da 
notificação 
compulsória 

A violência de gênero: 
percepções da realidade 
no território 

Tipologia da violência 

Opressão como forma de controle 
sobre a mulher 

Articulação da violência com outros 
fenômenos  

Características da 
assistência à saúde 
para as mulheres que 
vivem em situação de 
violência 

Insensibilidade profissional 

Despreparo profissional 

Necessidade de acolhimento 

Insegurança da mulher quanto à 
ajuda profissional 

Percepções quanto ao 
conhecimento e 
propósito da Notificação 
Compulsória de 
Violência 

Importância da notificação 
compulsória 

Diferenças entre a notificação e 
denúncia 

Promoção à saúde como alternativa 
para o enfrentamento 

Proposta de 
intervenção em 
saúde para mulheres 
que vivenciam 
situação de violência 
no Distrito do Capão 
Redondo 

 

Preparo dos 
profissionais de saúde 
quanto aos temas da 
violência e da 
notificação compulsória. 
 

Concepção reflexiva e emancipatória 
da Oficina de Trabalho 

A Oficina de Trabalho como proposta 
para capacitação profissional 

A construção de uma 
rede estruturada para o 
enfrentamento da 
violência contra a 
mulher no Distrito do 
Capão Redondo 

Definição de rede, sistemas e tramas 

Importância da rede intersetorial 

Equipamentos para enfrentamento da 
violência no município de São Paulo 

Equipamentos para enfrentamento da 
violência na Subprefeitura do Campo 
Limpo. 
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5.2 A CONSTRUÇÃO DA MASCULINIDADE E DA FEMINILIDADE: 

UM OLHAR SINGULAR DA REALIDADE. 

 

Um dos objetivos da pesquisa foi compreender e analisar a visão 

dos participantes sobre o significado de mulher e homem e refletir sobre o 

processo histórico de construção da masculinidade e da feminilidade na 

sociedade brasileira, considerado etapa importante para o entendimento da 

violência de gênero.  

Para a captação das representações grupais, foi utilizada a 

metáfora do barco, conduzindo os participantes a pensarem sobre homem e 

mulher no mesmo barco social. O barco representa o espaço social onde 

homens e mulheres vivem, convivem e constroem seu futuro. As 

subcategorias que emergiram dessa categoria estão descritas a seguir. 

 

5.2.1 Homens e mulheres: diferenças, desigualdades e papéis. 

 

Os participantes da Oficina de Trabalho apresentaram a concepção 

de que homens e mulheres possuem características anatômicas e 

fisiológicas distintas influenciadas pela intervenção divina na gênese do ser 

humano.   

 
O homem foi criado por Deus com características anatômicas e 
fisiológicas que o diferem da mulher. 
 
Homem e mulher possuem características físicas e mentais 
próprias do gênero. 
 
Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. 

 

O grupo formado pelos profissionais graduados acrescentou outros 

aspectos relacionados às características de homem e mulher como aqueles 

influenciados pela cultura, permitindo agregar novos conhecimentos e 

valores para a construção das identidades de gênero. 
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Além das características gerais que podem distinguir homem e 
mulher que são culturalmente aceitos como homem provedor, 
mulher cuidadora, o conhecimento disponível através dos meios 
de comunicação faz com que haja possibilidade de construir novos 
conceitos de gênero e função - feminino ou masculino. O homem é 
o provedor, é o forte, é o que a gente vê geralmente na nossa 
sociedade, na nossa cultura, mas existe a possibilidade de outros 
tipos de caracterização de gênero.  

 

Em uma sociedade, minha vivência não é igual à vivência do 
outro. O que eu tenho de referencial, de espelho na minha vida 
fala muito sobre minha conduta, diferente da forma como o outro 
age. Minhas ideias estão muito relacionadas a vivências e à 
dinâmica familiar e isso interfere nos conceitos de homem, de 
mulher e de funções.  

 

A maneira como os sujeitos constroem seu espaço social e 

determinam suas relações pode sugerir avanços ou retrocessos na 

construção das identidades de gênero. De acordo com Chauí (2008), a 

cultura tem influenciado, dentre vários aspectos, a produção e criação da 

linguagem, da religião, da sexualidade, das formas de trabalho, do lazer, da 

música, do vestuário, das relações familiares, das relações de poder, da 

noção de vida e morte. Todavia, cultura dominante é o lugar em que se 

legitima a exploração econômica, política e a exclusão social. Por isso, o 

perigo do desenvolvimento da cultura de massa e do senso-comum, 

capazes de reforçar papéis idealizados e requeridos culturalmente. 

O que se pode depreender disso tudo é que nos relatos dos 

participantes foi evidente a afirmação da gênese essencialista do surgimento 

do homem e da mulher e de papéis idealizados para ambos a despeito de 

reconhecerem que, na realidade, isso não se dá dessa maneira. Dois grupos 

formados, na maioria, por mulheres afirmaram: “o homem que nós 

visionamos... ou, colocamos aqui o que idealizamos como certo, mas não é 

o que a gente vê”.  

Ao invés de se referirem à representação, relataram mais das 

expectativas em relação ao cumprimento dos papéis masculinos idealizados 

em que o homem se destaca pela quase perfeição como sustentáculo da 

família, portanto, da sociedade.  
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Os discursos, a seguir, representam as concepções individuais 

dentro dos grupos e reforçam a idealização do papel masculino. 

O homem significa segurança para uma família, um ser forte para 
a sociedade. Passa força, determinação nas funções 
administrativas do lar. [...] Tem um pulso forte para a educação 
dos filhos. Parceiro, referência e apoio. 
 
O homem é protetor, pai, amigo e companheiro [...] ombro forte, 
companhia e conforto. 

 
Embora, na sociedade em que vivemos, essas características e 

valores estejam bem longe da realidade, o homem pra mim 

significa segurança, cuidado, proteção, aquele que deve liderar 

com sabedoria, o cabeça do lar, a referência para os filhos. 

 

Outra atribuição designada para o homem foi a de provedor das 

necessidades da família. Segundo Saffioti (2002), é uma atribuição conferida 

à figura do macho e ultrapassa, grandemente, o terreno econômico. Cabe a 

ele aceitar essa condição mesmo que inconscientemente. Ainda que a 

mulher trabalhe e receba seu salário, recai sobre o homem o ônus de 

provedor e não lhe é permitido fracassar. A ideologia dominante impõe ao 

homem a necessidade de ter êxito econômico, independente da situação 

econômica do país. Do homem também são exigidas qualidades como força, 

razão e coragem. É considerado macho quando for capaz de inibir, disfarçar 

e sufocar seus sentimentos. 

 
O homem, [...] em tese, representa segurança financeira, 
responsável por alimentar o corpo de sua família.  

 

Homem é protetor, provedor, companheiro e equilibrado. 

 

Trabalha para sustento da família, importante para base familiar, 
companhia para a mulher. 
 

Em relação à mulher, os participantes do grupo, de maioria 

feminina, também lhe atribuíram conceitos e comportamentos estabelecidos 

por uma sociedade preocupada em manter o status quo, reproduzindo a 

ideologia hegemônica com papéis rígidos, imutáveis e prescritos. Assim 

como para os homens, os papéis para as mulheres apareceram idealizados, 

aproximando-as mais do sagrado e da perfeição, que da realidade,         
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numa visão essencialista do feminino, próxima à visão do 

patricarcado/matriarcado.  

Algumas expressões individuais dentro dos grupos podem confirmar 

essa concepção ideológica.   

A mulher é acolhedora, forte, companheira, auxiliadora, materna, 
visionária, sensível e frágil no sentido braçal ou corporal. São 
provedoras de lares e resistentes ao trabalho. 
 
Mulher é guerreira, humana e amorosa. Amiga sensível e 
batalhadora.  

 
A base da família, onde todas as situações são levadas a ela. 
Apesar de sensível, é a estrutura. 
 
A mulher significa mansidão que traz calmaria às tormentas e 
através de sua sabedoria encontra a melhor rota a seguir. 
 
Mulher significa uma pessoa centrada, capaz de tomar as mais 
difíceis decisões dentro de determinadas situações. Ela consegue, 
quando bem auxiliada, separar o que é razão e emoção. Através 
de tantas experiências vividas e compartilhadas ela consegue 
suprir as suas necessidades e auxiliar aqueles que a cercam. 
 
Mulher, acima de tudo, é uma pessoa guerreira, perseverante, de 
atitude, que jamais desiste de sonhar e que está sempre disposta 
a enfrentar a vida. Nunca age sem pensar e sim, pensa para agir. 
 

Dessa concepção, decorre a existência de papéis masculinos e 

femininos estabelecidos socialmente, refletindo regras arbitrárias que a 

sociedade impõe a seus membros, definindo comportamentos, modo de 

vestir, de se relacionar, dentre outros. O aprendizado de papéis denota 

aceitação do que é adequado e inadequado para homem e mulher numa 

determinada sociedade além do compromisso de responder às expectativas 

requeridas (Louro, 2008). 

A fixidez conferida aos papéis é contestada por Heller (2008) 

quando afirma que uma das maiores conquistas da história humana está no 

fato do ser humano ter a necessidade de novidade, de renovar-se, de 

transformar-se, constantemente, tanto a sociedade como a ele mesmo, 

impedindo a alienação e o condicionamento de papéis fixos na sociedade. 

Outro papel marcante referido pelo grupo apareceu na relação da 

mulher com a maternidade.  
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Cuidadora dos filhos [...] e mãe. Os papéis sociais, embora 
perdidos, ou reconfigurados, ainda pedem à mulher que cuide dos 
filhos e das responsabilidades da casa. 
 
Mulher significa afeto, amor, carinho, amiga, amante da vida e o 

principal de tudo, ser mãe. 

 
Beleza, amor, heroína e privilegiada por poder dar à luz - vida a 

outro ser. 

 

Na sociedade brasileira, o sexo feminino está ligado à condição 

biológica associada à maternidade e à família. Já, o sexo masculino tem sua 

identidade atribuída pelas esferas política, cultural e material, que o fazem 

provedor e protetor da família. Os binômios mulher-maternidade, homem-

trabalho constituem designação simplista e precária dos seus atributos 

históricos, sociais e culturais (Bandeira, 1999). 

Numa sociedade idealizada, o mesmo preço social é cobrado da 

mulher. Mesmo em condição financeira familiar desfavorável, em que o 

companheiro corresponde a apenas um número a mais na família, é exigido 

da mulher que cumpra suas obrigações de mãe e de mulher. Não lhe é 

facultado o direito de errar na educação dos filhos, nem tampouco na 

administração das responsabilidades domésticas.  

Atribuir qualidades inerentes aos homens e às mulheres num plano 

idealizado, fora da realidade, impede a compreensão da construção das 

identidades feminina e masculina sob a perspectiva de gênero, que prevê o 

entendimento dessas relações de poder como construídas social e 

historicamente.  

  

5.2.2 A situação social da mulher em expansão 

 

Ser mulher, até o fim dos anos sessenta, estava condicionado à 

ideia de ter um casamento indissolúvel com um bom partido, ter filhos e 

empenhar-se em atividades domésticas leves, delicadas que exigissem o 

mínimo de esforço físico e mental. Por outro lado, existiam aquelas que 

circulavam livremente pelos espaços públicos, bares, praças, mas 
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carregando o estigma de uma vida dissoluta, sendo alvo contínuo de ações 

policiais e de outras formas de violência (Rago, 2009). 

A situação da mulher brasileira desde a virada do século XX para o 

XXI, ou um pouco antes, tem sido alvo de inúmeras pesquisas e debates. A 

mulher nos ambientes público e privado assume papel importante de 

discussão, resgatando conquistas conceituais, legais, políticas e sociais.  

Os grupos foram unânimes em descrever a situação social da 

mulher como algo em expansão, em contínuo processo de mudança. Esse 

processo resultou no desdobramento de suas responsabilidades, assumindo 

compromisso maior com a sociedade e com a família. 

 

A mulher ao longo da história vem quebrando barreiras e 
preconceitos com criatividade e muita competência. Embora seja 
mais vulnerável em relação à violência pela fragilidade física, pode 
ser denominado sexo forte pela capacidade de se reinventar e se 
adequar. Atualmente é um ser em transformação, pois dela é 
exigido que seja multitarefa. Tem a versatilidade tanto no trabalho 
quanto no lar. É capaz de educar desde uma pequena criança até 
gerenciar uma grande companhia, e tem uma percepção mais 
subjetiva das relações. 
 
O universo feminino alcançou, nas últimas décadas, espaço nunca 
antes alcançado, desenvolvendo novos papéis, vencendo 
barreiras e conquistando uma nova configuração. 

 

A Cepia (Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação) e a ONU 

Mulheres (antiga Unifem) uniram-se para analisar o progresso das mulheres 

no Brasil no período de 2003 a 2010.  

Nessa análise, o Brasil, em 2010, registrou um crescimento 

econômico de 7,5%. Apesar de ter uma população de 193 milhões de 

habitantes e um estoque de talentos femininos que em nível de escolaridade 

ultrapassa os homens até nas faixas de renda inferiores, ainda continua 

sendo um país acentuadamente desigual. Ao mesmo tempo em que o 

governo estabelece novas metas de superação da pobreza e das 

persistentes desigualdades de gênero, raça e etnia, as mulheres continuam 

a carregar os fardos da pobreza, da desigualdade e da violência (Tavares, 

2011). 
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No campo político, em 2010, o Brasil elegeu sua primeira Presidenta 

da República, Dilma Rousseff, que, por sua vez, nomeou nove mulheres 

ministras e priorizou o empoderamento econômico das mulheres e o 

enfrentamento da violência de gênero como importantes estratégias de 

governo. Apesar de todos esses avanços, o Brasil não conseguiu melhorar a 

situação da maioria das mulheres, especialmente as mais pobres, rurais, 

negras e indígenas, que continuam experimentando a exclusão social e a 

violência (Tavares, 2011). 

Muitos obstáculos continuam inviabilizando o pleno exercício da 

cidadania das mulheres brasileiras. Dentro dessas dificuldades, destacam-se 

as desigualdades de gênero no exercício de direitos sexuais e reprodutivos, 

no acesso ao trabalho, à ascensão profissional e aos recursos produtivos e 

na manutenção da violência de gênero agravada quando se introduz a 

dimensão étnica/racial (Pitanguy, Barsted, 2011). 

Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em 2001, revela 

que a maioria das mulheres brasileiras considera primordial a inserção no 

mercado de trabalho, a independência econômica, a liberdade de tomar 

decisões e a dissociação do sexo com a maternidade. A mulher do século 

XXI não está ligada à gravidez e ao parto, fato que rompe, definitivamente, 

com a ideologia da vida doméstica. Mesmo como chefes de família, mães, 

empregadas ou desempregadas, estudantes, elas substituem os homens 

quando se tornam provedoras do lar sem deixar a responsabilidade pelo seu 

próprio organismo ou pela gravidez (Rago, 2004). 

A entrada da mulher no espaço público do trabalho pode-se 

considerar um fenômeno migratório sem precedentes. No entanto, a vida 

privada continuou estruturada em torno da figura feminina como se nenhuma 

mudança tivesse acontecido. Nas palavras de Oliveira (2003, p. 21) “a 

presença maciça das mulheres no mundo do trabalho foi para elas uma 

transgressão; para os homens, uma concessão. Quem transgride, alimenta a 

culpa. Quem concede, fica credor”.  
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O sentido de transgressão situa-se dentro de uma posição 

hegemônica masculina quando atribui à mulher todo o ônus do abandono do 

espaço privado.  

A solução desse conflito, segundo Oliveira (2003), não está na 

intimidade dos casais, mas na sociedade. A conquista dos direitos e o pleno 

exercício de cidadania requereu trabalho exaustivo das mulheres ao longo 

de décadas e não pode sucumbir diante de uma sociedade passiva que 

espera que a própria mulher resolva o impasse que essa mesma sociedade 

criou. 

A insignificância social atribuída ao espaço privado ao longo de 

milênios fez com que os homens não tivessem interesse em conquistá-lo. O 

valor atribuído por eles ao espaço doméstico não teve o merecido respeito. 

 
Assim como as mulheres foram ocultadas como sendo parte da 
humanidade, foi ocultada também a vida privada como promotora 
da civilização. No entanto, transformar uma pequena criatura, um 
bebê recém-nascido, em um ser humano, é um ato civilizatório por 
excelência. A prolongada anulação do valor civilizatório da vida 
privada conseguiu o prodígio de fazer crer que o papel das 
mulheres na construção da civilização fora simplesmente a 
ausência (Oliveira, 2003, p. 38-9). 
 

Os adjetivos atribuídos à figura feminina relatados pelo grupo, 

como: mulher é multitarefa, multifuncional, versátil, dá conta de tudo; 

demonstra a crença do grupo em que ao conquistar o espaço público, as 

mulheres, ainda, mantêm as atribuições domésticas sob sua 

responsabilidade, inclusive considerando-as como privilégio.  

 

Mulher, um ser forte, que nada tem de frágil, guerreira, 
batalhadora, multifuncional, sensitiva, intuitiva, que cobra muito de 
si mesma e dá tudo de si por aquilo que ama e em que acredita. 
Ela está mudando a sociedade e ocupando muito bem papéis ou 
posições antes tidos como, exclusivamente, masculinos. 
 
Versatilidade. Nos dias atuais, a mulher deve superar-se a cada 
momento no acúmulo de funções impostas pela sociedade para 
conseguir ser boa esposa, boa mãe, boa dona de casa, boa aluna 
e excelente profissional. 
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É mantenedora, auxiliadora, sofre com preconceitos sociais e está 
mais vulnerável que o homem quando o assunto é violência. Recai 
sobre a mulher a sobrecarga de trabalho: cuidado familiar e 
trabalho externo para somar a renda familiar. 
 
Sensibilidade e fortaleza. Busca equilíbrio num turbilhão hormonal. 
Aprende como dar conta e de como administrar tantas funções: 
ser ela mesma, profissional, esposa, namorada, filha, mãe, 
educadora, gerente da sua casa.   

 

Nessas falas, torna-se evidente que a conquista da mulher está 

mais relacionada ao fato de conseguir conciliar as demandas da família e do 

trabalho sem requerer a divisão das atividades domésticas, do que à 

emancipação garantida pela conquista do espaço público. 

A ascendência da conquista feminina do espaço público, não a 

desvinculou às obrigações do privado. A fim de assumir os dois espaços e 

garantir a estabilidade familiar, ela assume uma postura idealizada de 

supermulher, desconsiderando sua vulnerabilidade e desgaste, dificultando a 

negociação da divisão do trabalho doméstico com o companheiro e outros 

membros da família, pois, mesmo entendendo ser um espaço comum, ela 

ainda, não consegue distribuir responsabilidades e deveres. 

Analisando a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, 70% das 

mulheres brasileiras consideram a família como uma dimensão importante 

de sua vida. A ideia de ter um núcleo familiar harmonioso é o objetivo da 

maioria. A ambiguidade da valorização/rejeição da família apenas mostra a 

exploração a que é submetida quando olha para o espaço público a 

conquistar e o privado que não pode abandonar (Venturi, Recamán, 2004). 

É nesse mesmo mundo privado que as mulheres brasileiras 

enfrentam seus maiores dissabores, representando dois terços (61%) do 

total de sua insatisfação. Na pesquisa da Fundação Perseu Abramo de 

2001, elas relataram sua insatisfação com as experiências privadas nas 

seguintes proporções: o peso das tarefas domésticas (11%), o acúmulo de 

responsabilidade na educação dos filhos (9%), a violência conjugal (11%), a 

saúde (14%), o casamento e as relações com o marido (16%). Ao que 

parece, o acúmulo de tarefas domésticas associadas à maternidade torna a 

família seu principal encargo (Venturi, Recamán, 2004). 
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As obrigações domésticas impõem limites às oportunidades de 

trabalho e as atividades laborais são caracterizadas por baixo salário, 

período de tempo parcial e carreiras descontínuas. Os efeitos dos empregos 

de menor qualidade para as mulheres acabam reforçando sua sina de viver 

a vida doméstica, portanto, sem saída, elas optam por priorizar 

investimentos pessoais na vida privada. Quando as condições de vida da 

família não são melhoradas com a contribuição de renda da mulher, ela 

acaba abrindo mão do trabalho remunerado em detrimento aos cuidados dos 

filhos e da família. Por outro lado, quanto mais significativa a participação da 

mulher no mercado de trabalho, quanto melhor for o resultado econômico 

conquistado e mais elevada for a sua condição educacional, menor será o 

impacto na divisão das atividades domésticas. Por sua vez, as mulheres que 

não se encontram nessa situação, têm dificuldade em negociar as tarefas 

domésticas com os parceiros (Sorj, 2004). 

O trabalho de Okabe (2010) sobre desigualdade de gênero na 

família descreve a distribuição das tarefas domésticas entre homens e 

mulheres. Com relação aos investimentos familiares, 47,4% das mulheres 

eram encarregadas dessa atribuição o mesmo acontecendo com as 

despesas em 42,1%, a despeito de 63% delas entenderem que essas 

deveriam ser atribuições do casal. 

Na mesma pesquisa, ao analisar a distribuição das tarefas 

domésticas como limpar a casa 73,7%, lavar e passar roupa 73,7%, cozinhar 

e lavar louça 68,4% foram classificadas como femininas, com envolvimento 

dos homens em 5,3% nessas atividades. No entanto, 68,4% das mulheres 

acham que essas tarefas deveriam ser atividade de ambos. 

Segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho - OIT 

divulgado em julho de 2012, com base em dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), do Censo Demográfico de 2010 e de outros registros administrativos 

e estatísticas oficiais, houve diminuição das desigualdades de gênero e raça 

entre as regiões do país, ainda que, para muitos indicadores, o nível dessa 

desigualdade ainda esteja bastante elevado (OIT, 2012). 
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Esse relatório analisou a combinação entre trabalho, vida pessoal e 

vida familiar. Ao serem comparadas as informações relativas às horas de 

trabalho dedicadas às tarefas domésticas e de cuidado, com aquelas 

referentes à jornada exercida no mercado de trabalho, foi constatado que, 

apesar da jornada semanal média das mulheres no mercado de trabalho ser 

inferior à dos homens (36h contra 43,4h), ao computarem o tempo de 

trabalho dedicado aos afazeres domésticos (22h para elas e 9,5h para eles), 

a jornada média semanal total feminina alcançava 58 horas e ultrapassava 

em 5 horas a masculina (52,9h) (OIT, 2012). 

Para aumentar ainda mais o peso da conciliação dos espaços 

público e privado, a mulher tem, nos últimos anos, assumido a chefia 

econômica da família. Dados referentes à situação da mulher na década de 

90 e no início dos anos 2000 revelam a manutenção da tendência de 

aumento da proporção de famílias chefiadas por mulheres, passando de 

19,7% em 1993 para 28,8% em 2006. Chama a atenção, também, o 

pequeno crescimento de famílias monoparentais masculinas de 2,1% em 

1993 para 2,7% em 2006. Fato contrário ocorreu com as mulheres, em que 

os percentuais passaram de 63,9% em 1993 para 52,9% em 2006. A 

despeito da pequena diferença, essa diminuição pode indicar que, aos 

poucos, os homens têm assumido a responsabilidade tanto pela provisão 

quanto pelo cuidado dos filhos, tarefa, tradicionalmente, delegada às 

mulheres (Brasil, 2008). 

Em contrapartida, na presente pesquisa, o grupo afirmou que o 

homem vem sofrendo desajustes diante das transformações decorrentes do 

avanço da ocupação da mulher do espaço público, revolvendo seu modelo 

de masculinidade. 

 
O homem está vivenciando um processo de perda da 
exclusividade de espaço e posições e inversão de valores na 

sociedade.  
 
Embora os homens estejam perdidos num novo modelo de 
masculinidade, eles estão [...] em busca  de uma nova função e  
de um novo modelo de masculinidade. Antes eram machistas, na 
época dos nossos avós, bisavós e hoje, não é que eles não sejam, 
mas não cabe mais esse comportamento, então eles estão em 
busca de uma nova reconfiguração. 
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O período de dominação masculina que ditou as regras da 

sociedade e cerceou a mulher dentro do espaço doméstico, tido como 

subalterno e inferior, encontra-se agora pressionado por elas a rever os 

modelos que lhes foram impostos ao longo do tempo. 

Para Bourdieu (1998), a compreensão da dominação masculina não 

é simples, pois submete homens e mulheres a pensarem em si próprios 

levando-se em conta toda a carga de milênios de dominação masculina. 

Eles ou elas interiorizaram, de alguma forma, percepções ou apreciações 

sociais históricas da lei masculina de difícil dissolução. A desagregação 

dessa visão unilateral condicionada pela supremacia masculina requer 

disposição de homens e mulheres para lutar continuamente a fim de 

reescrevem sua história e organizar uma sociedade mais justa, livre da 

paralisante opressão.  

 

5.3 A VIOLÊNCIA E AS PRÁTICAS EM SAÚDE PARA AS 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: O LUGAR DA 

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA. 

 

A violência é um fenômeno histórico-social e não somente um 

problema de saúde pública, mas afeta a saúde quando provoca mortes, 

lesões, traumas físicos, emocionais e espirituais. Ela diminui a qualidade de 

vida das pessoas, exige uma reorganização dos serviços de saúde para 

atender à demanda e novos conhecimentos médicos para o tratamento 

preventivo e curativo. Por fim, evidencia-se a necessidade de atuação 

interdisciplinar e intersetorial para atendimento das necessidades da 

população (Minayo, 2006). 

Compreender as consequências da violência contra a mulher 

necessita, em primeira mão, entender como a violência se manifesta na 

sociedade, levando-se em conta as expressões hegemônicas construídas 

historicamente e aquelas que traduzem o contexto atual.  
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5.3.1 A violência de gênero: percepções da realidade no território 

 

O grupo foi unânime quanto à existência da violência contra a 

mulher no Distrito do Capão Redondo, inclusive identificando algumas de 

suas formas. 

 
Violência contra a mulher aqui no Capão acontece no espaço 
doméstico (inclui verbal, física, emocional, moral, psicológica, 
sexual), no trabalho (assédio moral, sexual, psicológico, etc.) e na 
vida social (nos transportes públicos, na condução de um 
automóvel). 

 
Agressão verbal - maridos agridem as esposas com palavras; 
agressão física - pai que bate nas mulheres e filhas; agressão 
psicológica; agressão sexual (abuso e estupro); agressão por 
omissão (quando a mulher se cala perante a violência sofrida e 
cada dia sofre mais). 

 

Nas falas, o grupo elencou algumas formas de violência que 

entrelaçaram os limites de sua definição, ou seja, não definiram claramente 

sua tipologia. O conhecimento dos tipos de violência é condição para a 

realização da notificação compulsória além de facilitar a tomada de decisão 

com vistas à intervenção. 

O Ministério da Saúde construiu uma linguagem comum para a 

violência doméstica/intrafamiliar, reunindo os conhecimentos de saúde ao de 

outras áreas como a social e a jurídica, para que profissionais de saúde 

possam identificar com maior clareza a abrangência da violência. As 

principais formas de violência, que na íntegra, podem ser caracterizadas 

como: 

Violência física: ocorre quando uma pessoa, que está em relação 

de poder com a outra, causa ou tenta causar dano intencional por meio do 

uso da força física ou de algum tipo de arma que possa provocar ou não 

lesões externas, internas ou ambas. Esta violência pode ser manifestada de 

várias formas: tapas; empurrões; socos; mordidas; chutes; queimaduras; 

cortes; estrangulamento; lesões por armas ou objetos; obrigar a tomar 

medicamentos desnecessários ou inadequados como álcool, drogas ou 

outras substâncias, inclusive alimentos; tirar de casa à força; amarrar; 
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arrastar; arrancar a roupa; abandonar em lugares desconhecidos; danos à 

integridade corporal decorrentes de negligência (omissão de cuidados e 

proteção contra agravos evitáveis como situações de perigo, doenças, 

gravidez, alimentação, higiene, entre outros). Violência sexual: é toda a 

ação na qual uma pessoa em relação de poder e por meio de forca física, 

coerção ou intimidação psicológica, obriga a outra ao ato sexual contra a sua 

vontade, ou que a exponha em interações sexuais que propiciem sua 

vitimização, da qual o agressor tente obter gratificação. A violência sexual 

ocorre em uma variedade de situações como estupro, sexo forçado no 

casamento, abuso sexual infantil, abuso incestuoso e assédio sexual. Inclui, 

entre outras: carícias não desejadas; penetração oral, anal ou genital com 

pênis ou objetos de maneira forçada; exposição obrigatória a material 

pornográfico; exibicionismo e masturbação forçados; uso de linguagem 

erotizada em situação inadequada; impedimento ao uso de qualquer método 

contraceptivo ou negação por parte do parceiro (a) em utilizar preservativo; 

ser forçado (a) a ter ou presenciar relações sexuais com outras pessoas 

além do casal. Violência psicológica: é toda ação ou omissão que causa 

ou visa a causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da 

pessoa. Inclui: insultos constantes; humilhação; desvalorização; chantagem; 

isolamento de amigos e familiares; ridicularização; rechaço; manipulação 

afetiva; exploração; negligência (atos de omissão a cuidados e proteção 

contra agravos evitáveis como situações de perigo, doenças, gravidez, 

alimentação, higiene, entre outros); ameaças; privação arbitrária da 

liberdade (impedimento de trabalhar, estudar, cuidar da aparência pessoal, 

gerenciar o próprio dinheiro, brincar, etc.); confinamento doméstico; críticas 

pelo desempenho sexual; omissão de carinho; negar atenção e supervisão 

(Brasil, 2002, p. 16-21). 

A Lei Maria da Penha no Art 7º itens IV e V inclui a violência 

patrimonial e a violência moral caracterizando-as como: 

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; [...] a violência moral, entendida 
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como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria 
(Brasil, 2006b). 

 

Estudo realizado em São Paulo relata que os companheiros e ex-

companheiros foram os principais perpetradores em 77,6% dos casos de 

violência contra a mulher. As regiões do corpo mais atingidas pelas 

agressões foram: membros superiores incluindo braço e antebraço (33,6%); 

face (28,0%); cabeça e pescoço (26,6%); membros inferiores (16,8%); 

costas (16,8%); barriga (14,0%); tronco (8,4%); seios (8,4%); nádegas 

(6,3%); e outras regiões (9,8%) (Schraiber et al, 2002). 

Na pesquisa recente da Fundação Perseu Abramo (2010), 

analisando o tipo mais comum de violência física, 84% dos entrevistados 

(homens que bateram em mulheres ou namoradas) relataram que tapa, 

empurrão, apertão e sacudidas foram as agressões mais comuns. 

Espancamento com marcas, cortes ou fraturas foram relatados por 7% dos 

entrevistados.  

O grupo relatou as características de outro tipo de violência muito 

comum, que na realidade correspondem à violência psicológica, como 

aquela que produz privação da liberdade e contínuo convívio com ameaças.  

 
Dois tipos de violência que a gente não soube definir muito bem a 
palavra, mas seria assim restritiva tipo, a pessoa fica privada de 
estudar e o homem fica fazendo chantagem  emocional [...] ela 
tem medo de fazer alguma coisa por medo das ameaças. E a 
outra também é contra a liberdade, ela não tem liberdade de 
certas coisas e o homem tem ciúmes da mulher ganhar mais, da 
mulher sair pra trabalhar, de ter uma vida social, enfim... 

 

Quanto ao ciúme do homem em relação à posição social e 

independência da mulher, Beauvoir (1970) entende que a humanidade é 

masculina e o homem define a mulher a partir dele e não a considera um ser 

autônomo nem tampouco igual. Para todos que sofrem de complexo de 

inferioridade diz o seguinte: 
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Ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais 
agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua 
virilidade. Os que não se intimidam com seus semelhantes 
mostram-se também muito mais dispostos a reconhecer na mulher 
um semelhante (Beauvoir,1970, p. 19). 
 

Na pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2010), os entrevistados 

que já haviam batido em mulher ou namorada mais de uma vez referiram 

que as razões da última violência estavam relacionadas ao controle da 

fidelidade feminina. Este índice aumentou de 34% em 2001 para 46% em 

2010, chegando ao índice de 51% quando a renda da mulher estava acima 

de 5 salários mínimos. 

Considerando os estudos de Jewkes (2002), as mulheres que estão 

mais capacitadas educacional, econômica e socialmente estão mais 

protegidas, mas não em todos os casos, porque a violência está associada 

com o produto da desigualdade, seja na forma de vantagem ou de 

desvantagem para qualquer uma das partes. A violência é, frequentemente, 

usada para resolver uma crise de identidade masculina às vezes causada 

pela pobreza ou por uma incapacidade de controlar as mulheres. 

Segundo Foucault (1987), o poder não é sinônimo de posse, de 

propriedade, mas seus efeitos de dominação são atribuídos a manobras 

técnicas e disposições que são resistidas ou contestadas, podendo ser 

aceitas ou não. O poder pode transitar em várias direções como se fosse 

uma rede que envolve toda a sociedade, em contínua tensão. O exercício do 

poder acontece entre os sujeitos que são capazes de resistir, caso contrário, 

seria uma violência. 

Todas as mulheres estão expostas à violência, mas nem todas 

expostas à mesma violência ou à mesma intensidade e gravidade das 

agressões. Há determinantes diferenciados, potencial de desgaste e 

potencial de proteção e contextos mais e menos vulneráveis à violência, 

porque as relações de gênero que fundamentam a violência estão baseadas 

em contextos históricos e socioculturais que conferem características 

particulares à violência (Portela, 2005). 
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Para o grupo desta pesquisa, a violência no Capão Redondo 

articula-se a outros fenômenos como ao uso de bebidas alcoólicas, drogas e 

repetição de ciclos doentes de saúde mental.  

 

O uso de bebidas alcoólicas e substâncias psicoativas por parte 
dos agressores, situação financeira desfavorável [da mulher] pela 
dependência financeira dos agressores, depender do dinheiro, da 
moradia; o temor das vítimas em conseguir realizar alguma 
mudança, de conseguir fazer alguma denúncia, de mudar essa 
situação. Muitas vezes elas ficam paralisadas diante dessa 
violência, dessas ameaças e tudo mais. 
 
O uso desenfreado do álcool, desde criança até o adulto. Por mais 
que existam as leis de proibição da compra e venda, 
principalmente em bairro a gente sempre vê criança passando 
com as garrafas de cerveja e já bebendo mesmo. 
 
Convivência com repetições de ciclos doentes de saúde mental, 
de violência, de drogadição, de inúmeros ciclos. Ciclos doentes a 
gente vê se repetindo na nossa sociedade, que vem do nordeste, 
que vem do sul, de gente que está há gerações aqui em São 
Paulo e talvez com a violência instaurada e a gente tem pouco 
manejo. 
 

Para Jewkes (2002), a perpetuação da violência na família 

tornando-a natural aumenta a probabilidade de manter o estado de opressão 

do homem contra a mulher e a aceitação dela quanto ao abuso sofrido. O 

ciclo intergeracional da violência tem sido documentado em várias 

configurações e por vários pesquisadores. Os filhos de mulheres que são 

espancadas são mais propensos a bater no seu parceiro íntimo. As filhas de 

mulheres que são espancadas são mais propensas a apanhar quando 

adultas. Mulheres que são espancadas pelos pais na infância também são 

mais propensas a serem abusadas por parceiros íntimos na fase adulta.  

O consumo de álcool está associado com o aumento do risco de 

todas as formas de violência interpessoal. O consumo abusivo de álcool 

pelos homens (e muitas vezes pelas mulheres) está associado à violência 

por parceiro íntimo. O álcool é usado para reduzir as inibições e prejudicar a 

capacidade de interpretar os sinais sociais. Alguns pesquisadores 

observaram que o álcool pode agir como um time out cultural para o 

comportamento antissocial. Assim, os homens são mais propensos a agir 

violentamente quando bêbados, porque eles não sentem que serão 
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responsabilizados por seu comportamento. Em alguns contextos, os homens 

têm descrito o uso de álcool de forma premeditada para capacitá-los para 

bater em seu parceiro, porque sentem que isso é socialmente esperado. 

Parece provável que as drogas que reduzem a inibição, como a cocaína, 

têm relações semelhantes com as do álcool quanto à violência por parceiro 

íntimo, mas ainda carece de pesquisas (Jewkes, 2002). 

Estudos internacionais da década de 90 apontaram que o álcool, 

comumente, atua como um desinibidor, facilitando a violência. Os 

estimulantes como cocaína, crack e anfetaminas estão, frequentemente, 

envolvidos em episódios de violência doméstica, por reduzirem a capacidade 

de controle dos impulsos e aumentarem as sensações de perseguição. 

Homens violentos casados possuem índices mais altos de alcoolismo em 

comparação àqueles não violentos. Estudos relatam índices de alcoolismo 

de 67% e 93% entre maridos que espancam suas esposas. Entre homens 

alcoolistas em tratamento, 20 a 33% relataram ter atacado suas mulheres 

pelo menos uma vez no ano anterior ao estudo; para elas, os índices seriam 

mais elevados. Por outro lado, as mulheres, também, podem recorrer ao 

álcool e drogas para aplacar os danos causados pela violência doméstica 

(Zilberman, Blume, 2005). 

Estudo realizado com estudantes da USP, capital, ocupantes da 

moradia estudantil, revela que pertencem às classes sociais de baixa renda 

e recorrem ao uso de drogas ilegais e medicamentos a fim de conseguir 

alívio quando se sentem emocionalmente afetados por estados de angústia, 

desânimo, depressão e situações difíceis de sobrevivência. Associado a 

isso, encontram condições favoráveis de liberdade e facilidade de acesso a 

esses produtos. Já quanto ao consumo de álcool, 50% dos entrevistados 

apontaram o início do uso ligado à influência familiar e 75% deles iniciaram o 

consumo na infância ou na adolescência. Todos os participantes da 

pesquisa relataram que praticaram ou sofreram algum tipo de violência 

física, verbal, doméstica, sexual ou contra o patrimônio público enquanto 

intoxicados (Zalaf, Fonseca 2009). 
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5.3.2 Características da assistência à saúde para as mulheres que 

vivem em situação de violência. 

 

A violência doméstica contra as mulheres é um fenômeno real, 

conhecido, relacionado a grandes perdas físicas, sociais, materiais dentre 

outras, mas continua incrivelmente velada, abrigada na acomodação das 

ideologias que a mantêm invisível. Ora a mulher não relata sua experiência 

vivida, ora o profissional de saúde não atende/enxerga a situação de 

violência. A verdade é que ambos sentem-se desprotegidos e impotentes 

diante da magnitude do fenômeno. 

Para o grupo, nos serviços de Atenção Básica, o atendimento à 

mulher em situação de violência requer aguçada sensibilidade profissional a 

fim de revolver sentimentos velados.  

 

Geralmente ela chega na UBS [...] ela na verdade nem sabe com 
quem conversar... 
 
Devemos ter essa escuta qualificada pra que ela ponha para fora 
os seus sentimentos e pra que a gente possa acolher melhor. 
 
A enfermeira deve ter paciência. Acho que hoje a nossa posição é 
muito mais de cutucar e levar a algumas reflexões. O que elas 
ganham se mantiverem nessa situação? Que alternativas ela pode 
ter? 

 

De acordo com pesquisa realizada em Ribeirão Preto com médicos 

e enfermeiros do SUS, a maioria dos profissionais entrevistados (93,2%) 

considera ser papel do médico ou do enfermeiro encorajar as vítimas a 

saírem da situação de violência. A maioria (93,7%) discorda que o médico 

ou enfermeiro deva apenas tratar ou cuidar dos ferimentos e não perguntar 

ou dar conselhos para a mulher agredida. Entretanto, quase metade (41,6%) 

não confrontaria a vítima, se ela não admitisse a violência, e mais da metade 

(58,8%) acredita que prescrever calmantes para a mulher em situação de 

violência é correto (Vieira et al., 2009).  

Essa dificuldade em confrontar a mulher em situação de violência 

relatada pelo grupo durante a pesquisa, muito se deve ao transtorno que 
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isso causa à dinâmica das atividades e demandas requeridas pelo serviço e, 

também, pela insensibilidade e despreparo do profissional para lidar com a 

mulher nessa situação.  

 

Porque nós olhamos sempre as profissionalidades ou atender 
aquela necessidade que a pessoa traz, e nós nem sempre 
instigamos ou investigamos aquilo que está por trás, porque isso 
dificulta também a nossa prática e nosso trabalho.  E às vezes é 
mais fácil lidar com a superficialidade do que com a profundidade. 
 
Porque as nossas histórias são muito diferentes [mulher, violência 
e o profissional], e às vezes tratamos de um problema que na 
verdade não é. O problema principal não é esse, e a gente não 
consegue identificar justamente porque a gente não se empatisa 
com essa mulher. [...] Estamos muito preocupados em resolver o 
problema pontual, e às vezes essa questão mais profunda, seja a 
necessária e não estamos tão sensíveis. 

 

O despreparo acadêmico para esse tipo de abordagem que 

privilegia a visão biomédica do processo saúde-doença conduz a uma 

abordagem técnica da saúde, na qual a doença é reduzida a uma avaria 

mecânica e isso dificulta a compreensão do fenômeno da violência à luz da 

determinação social do processo saúde-doença.  

Outro elemento paralisante da ação profissional envolve o 

preconceito. Silva (2010, p. 262) considera o preconceito como um 

“sentimento de desconsideração e desmerecimento do outro ou da 

concepção de que esse outro, por algum motivo, possa ser alguém de 

menor valor e possuir menos direitos que eu”. É a mola propulsora da 

discriminação de gênero, raça/etnia, geração e classe social, garantindo a 

inferiorização e a exclusão da mulher na sociedade. 

O preconceito também produz indiferença e insensibilidade, 

provocando distanciamento entre a ação e a necessidade, ou seja, entre o 

profissional de saúde que ocupa uma posição de ajuda e a mulher que vê o 

atendimento de suas necessidades restritas à sua esfera cotidiana de 

atuação, travando uma luta diária e muitas vezes solitária para viver, educar 

os filhos, cuidar da saúde e lutar por justiça. 

Mesmo com todos os elementos que dificultam o reconhecimento e 

atuação no processo saúde-doença, o conhecimento da violência contra as 
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mulheres coloca os profissionais de saúde em condições de responder 

melhor às suas necessidades. A abordagem sobre a experiência da 

violência sofrida pode ser incluída como parte da rotina de anamnese, 

quando, rotineiramente, perguntam aos pacientes sobre o seu hábito de 

fumar, consumir álcool, peso, exercício e outros (Taket, Wathen, MacMillan, 

2004). 

Relatório da BMA (British Medical Association) de Londres 

recomenda que todos os profissionais de saúde devem ter formação em 

como lidar com a violência doméstica. Ele ressalta que perguntas impróprias 

para tentar identificar o abuso poderiam fazer mais mal do que bem. Embora 

a violência doméstica afete homens e mulheres, 80% das vítimas são 

mulheres e 30% do abuso começa na gravidez. Isso é uma cicatriz em 

nossa sociedade e muitas pessoas nunca relatam que são vítimas. Às vezes 

isso se deve ao estigma social ou, simplesmente, porque não sabem a quem 

recorrer ou porque estão tão vulneráveis que não têm condições nem de 

procurar ajuda (Kmietowicz, 2007). 

De acordo com o grupo, os profissionais até percebem que há 

mulheres em situação de violência, mas as ações que implementam não 

correspondem a essa realidade  exceto nos casos de  mulheres que buscam 

atendimento com profissional especializado em saúde mental ou terapia 

ocupacional, por exemplo. 

Uma das características que a gente percebe que a mulher está 
sofrendo violência, é que ela começa a ir à unidade com muita 
frequência [...] quando elas começam a ir muito, é que elas 
querem falar. Às vezes chega lá desiste, volta ou começa a 
perguntar muito por exame. Como é que faz pra fazer alguns 
exames? Você vê que alguma coisa elas têm pra falar, mas às 
vezes desistem, a gente tem que ter esse olhar. 

 
Tem aquelas que claramente vêm buscar ajuda e sabem que têm 
profissionais da área de saúde mental, ou sabem que tem 
psicólogo. E algumas já chegam com esse pedido mesmo: quero 
conversar com o psicólogo. Algumas contam pra a agente de 
saúde ou para o enfermeiro detalhes de uma situação. Outros 
revelam alguma coisa, em atendimento posterior com psicólogo ou 
terapeuta ocupacional. Elas acabam voltando, revelando mais 
detalhes da história. 
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Desvelar a violência contra a mulher nos serviços de saúde é 

fundamental para que a situação possa ser compreendida tanto nas 

questões físicas e sociais quanto nas práticas assistenciais adequadas, 

como pressupõem os objetivos do cuidado integral. Isso resultaria no 

entrosamento da saúde com os direitos humanos (e o das mulheres), 

lidando com sua violação em busca da recuperação desses direitos no 

restabelecimento da ética nas relações interpessoais. Essa atitude resgata o 

verdadeiro papel dos serviços de saúde, e no caso específico da violência, 

promove o controle e a prevenção (D’Oliveira et al, 2009). 

Os participantes da pesquisa referem a necessidade de acolher a 

mulher em situação de violência, ouvi-la e encaminhá-la a outros serviços 

especializados, mesmo reconhecendo que tais procedimentos não são 

rotineiramente realizados no serviço.  

 

Faz o acolhimento, orientação, encaminha para Casa Sofia: 
acompanhamento, consultoria jurídica, terapia; CRAS/CREAS e 
para o serviço do atendimento às vítimas de violência do Hospital 
Municipal do Campo Limpo. 
 
Faz o acolhimento – escuta qualificada, orientar fazer BO, 
matriciamento e encaminhar para não se expor como profissional 
e manter sigilo. 
 
As mulheres que sofreram violência e procuram ajuda são 
encaminhadas para a referência após atendimento na UBS e para 
a Delegacia da mulher. 

 
Direcionamento para ONG’s, grupos educativos com foco na 
violência contra a mulher, discussão dos casos no NASF. 
Delegacia das mulheres, CRAS. 

 
 

Nesses relatos, o profissional de saúde recorre ao encaminhamento 

da mulher à Delegacia de Polícia ou Delegacia de Mulheres para realizar o 

Boletim de Ocorrência como recurso para a solução do agravo, 

desconsiderando que a atuação do profissional de saúde limita-se à opção 

da mulher em recorrer ou não a essa instância. Esse tipo de procedimento 

revela despreparo e desconhecimento profissional quanto aos meios de 

enfrentamento do problema.   
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O grupo relatou elementos inibidores que as mulheres em situação 

de violência referiram ao buscar ajuda policial e judicial, revelando situações 

de revitimização.  

 
Muitas vezes até no meio de todo esse trajeto [ajuda profissional e 
policial] a mulher já desistiu e já resolveu voltar para o contexto no 
qual estava inserida. 

 

Muitas mulheres vão procurar a delegacia comum e são 
ridicularizadas pelos profissionais. Lá os policiais, que também são 
homens, falam várias coisas e elas falam: olha, nem adianta falar 
porque eu não vou fazer Boletim de Ocorrência. Lá você acaba 
sofrendo uma segunda violência. Pra quem já teve a oportunidade 
de ir a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência, é horrível. 

 

Pesquisas revelam que algumas dificuldades que as mulheres 

enfrentam para romper o silêncio estão ligadas ao medo, culpa, vergonha, 

pressões familiares, limitações materiais, ineficácia institucional, atitudes 

negativas dos profissionais, burocracia, falta de orientação e revitimização. 

Elas relatam, também, a dificuldade em compreender orientações e 

processos, ausência de um centro onde poderiam receber tratamento 

integral, pressão dos profissionais jurídicos para que permaneçam na 

relação conjugal, incapacidade policial de atender às demandas de proteção, 

concepção do setor saúde em conduzir a queixa como doença ou 

tratamento, inocentando o agressor da responsabilidade. Diante de tantos 

empecilhos, muitas desistem e levam tempo para se fortalecerem e iniciar 

toda a rota novamente (Meneghel et al, 2011). 

Estudo realizado pela Organización Pan-Americana de la Salud – 

OPS e Organização Mundial de Saúde - OMS (2000) em dez países da 

América Latina, comenta como a ausência de mecanismos e protocolos 

governamentais sensíveis de atenção à mulher podem colocá-la em situação 

de desvantagem frente aos profissionais, abrindo oportunidade para 

revitimização. Isso se traduz sob a forma de indiferença, questionamento, 

provocação e responsabilização da mulher pela violência sofrida. Essas são 

expressões de uma relação de poder autoritário e abusivo de muitas 

instituições para com as mulheres agredidas. A persistência de 

representações sociais patriarcais em muitas instituições e nas pessoas da 
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comunidade faz com que a violência doméstica não seja percebida como um 

perigo real para as mulheres, produzindo respostas tendenciosas, 

insensíveis e inadequadas para as situações vivenciadas. Isso aumenta os 

riscos para as mulheres e promove impunidade dos agressores. 

No entanto, a mesma pesquisa mostrou que as ações e 

intervenções que mais ajudaram as mulheres em todos os setores foram as 

de apoio emocional, informação sobre seus direitos e procedimentos, 

orientação legal e respaldo para execução de suas decisões. Quanto às 

intituições policiais, foi valorizada a firmeza e o controle das sanções ao 

agressor, a garantia de segurança e integridade pessoal e a de seus filhos e 

a defesa de seus direitos patrimoniais (OPS/OMS, 2000). 

 

5.3.3 Percepções quanto ao propósito da Notificação Compulsória de 
Violência. 

 

No Brasil, a violência contra a mulher ainda não pode ser bem 

dimensionada. Pesquisas de base populacional foram desenvolvidas de 

forma pontual por Serviços de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, 

não permitindo generalizar as conclusões para a população em geral. Os 

dados ainda carecem de uma porta de entrada efetivamente técnica que 

seja continuamente alimentada, sem oscilações atreladas às políticas 

regionais e locais (Okabe, Fonseca, 2009). 

Compete à Vigilância Epidemiológica o acompanhamento dos casos 

de violência como diz a Lei 8080/90, Art. 6º § 2º,  

 

Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações 
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos (Brasil, 1990). 
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O principal recurso utilizado pela vigilância epidemiológica é a 

notificação compulsória. De acordo com a Portaria GM 104/2011, a violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências devem ser notificadas sob a forma 

de agravos e estão relacionadas no Anexo I na Lista de Notificação 

Compulsória – LCN (Brasil, 2011b). 

A notificação compulsória não tem por objetivo erradicar a violência 

sob todas as suas formas, mas manter registros sistemáticos de dados, além 

de permitir a análise das características da violência e embasar a 

implementação de políticas públicas. 

Teoricamente, os grupos sabem identificar bem a importância da 

notificação de violência, apesar de não utilizarem esse recurso no serviço.   

 
Então nós colocamos [a notificação] como um ato de notificar 
agravos, que necessite de monitoramento sistemático do sistema, 
que sirva de marcador de saúde e determinante social.  

 

É muito importante notificar, delimitar os casos de violência da 
área e identificar a realidade onde a gente está trabalhando e 
onde estamos vivendo. Se a gente conseguir fazer essas 
notificações o que vai acontecer? Os casos vão aparecer. 

 

Acreditamos também que é importante [...] É a partir dessa 
notificação que vão criar outros serviços, que vão dar conta dessa 
demanda, que hoje a gente tem muito pouco aqui na região 
[notificação].  

 

Quando avalia as questões estatísticas, quanto mais há queixa, 
quanto mais há investigação, aprofundamento da questão, 
conscientização, notificação, menos acontecem os casos. Então a 
gente tem que partir pra esse caminho. 

 

Os dados de mortalidade e morbidade dos registros hospitalares 

são limitados para a caracterização do perfil epidemiológico dos acidentes e 

violências. Quando esses casos não acabam em óbito ou internação, não 

são captados. A ausência de dados quanto à caracterização da vítima, do 

local e das circunstâncias impede a intervenção eficaz no fenômeno da 

violência (São Paulo, 2007). 

Do ponto de vista da saúde pública essas informações são 

essenciais a fim de: traçar o perfil epidemiológico das violências e dos 
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acidentes por tipos; identificar os elementos de risco; elaborar estratégias de 

promoção da saúde e de prevenção dos agravos; formular políticas públicas 

intersetoriais de enfrentamento da violência e do acidente; contribuir para 

qualificar as ações relativas à assistência, recuperação e reabilitação (São 

Paulo, 2007). 

Para a notificação dos casos de violências contra crianças e 

adolescentes (0 a 18 anos) deve-se encaminhar a ficha às autoridades 

competentes de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

O mesmo deve ser feito no caso de suspeita ou confirmação de maus-tratos 

praticados contra o idoso, de acordo com o Estatuto do Idoso (60 anos +). 

No caso de crianças, adolescentes e idosos o acionamento dos 

respectivos Conselhos através da ficha de notificação é condição obrigatória, 

portanto deverá ser feita no mínimo em três vias, dependendo de cada 

região. 

Para o caso de violência contra a mulher, a ficha de notificação 

deverá ser preenchida em duas vias, no mínimo. Uma permanece na 

unidade de origem e a segunda é encaminhada para a Supervisão de 

Vigilância em Saúde da região.  

Nesta pesquisa foi possível captar as percepções dos profissionais 

e usuários dos serviços de saúde do Capão Redondo sobre a notificação 

compulsória de violência, através da ficha do SIVVA (Sistema de Informação 

para a Vigilância de Violências e Acidentes) adotada no município de São 

Paulo. A maioria reconhece a existência da notificação, mas não sabe 

utilizá-la. Muitas vezes, os profissionais confundem a notificação 

compulsória com o Boletim de Ocorrência (BO). Apesar de ambos serem 

utilizados para as questões de violência, são instrumentos distintos.  

O preenchimento da Ficha de Notificação de Casos Suspeitos ou 

Confirmados, designação da ficha de notificação adotada pelo SIVVA, deve 

ser preenchida somente por profissionais de saúde com registro em 

Conselho. O mesmo critério de preenchimento para a notificação de 

doenças pode ser utilizado para o caso de violências e acidentes, ou seja, 
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não é necessário o consentimento da vítima. O preenchimento da notificação 

é uma prerrogativa do profissional de saúde.  

Deve-se lembrar que a ficha de notificação nacional do sistema 

VIVA não é a mesma do sistema municipal SIVVA; este inclui violências e 

acidentes numa mesma ficha, aquele possui duas fichas, uma para o 

Contínuo e outro para o Sentinela. 

De acordo com pesquisa realizada no período de 2008 a 2010 em 

um município próximo a São Paulo, o enfermeiro foi o profissional que mais 

notificou os casos de violência contra a mulher (51%), seguido do assistente 

social (43%) (Garcia, 2011). 

O desconhecimento da totalidade do processo que envolve a 

notificação cria rotas alternativas que geram confronto, desconforto e medo 

tanto para os profissionais, quanto para as mulheres que se encontram em 

situação de violência conforme as falas a seguir.  

 
Nós não temos contato com todos estes instrumentos e muitas 
vezes nós emperramos a continuidade desse serviço. Você 
notifica na supervisão, na secretaria, a secretaria encaminha para 
a delegacia que vai fazer o corpo de delito e aí de repente você já 
perdeu o contato de tudo aquilo.   
 
Porque na realidade existe [a notificação], mas os profissionais 
não notificam por falta de conhecimento, ou porque muitas 
mulheres não procuram com medo das consequências...  

 

Se tivéssemos mais informação quanto ao que fazer como fazer, 
como nos resguardar quanto às questões voltadas à notificação, 
talvez pudéssemos fazer um trabalho um pouco mais criativo. 
 
 

Em todos os casos de notificação, o sigilo é preservado. Quanto à 

notificação compulsória de violência contra a mulher, a abordagem policial 

não é requerida. Notificação não é o mesmo que denúncia (BO), pois tanto 

os profissionais quanto as mulheres têm medo das represálias do agressor 

quando o fato se torna público ou quando a polícia é acionada. Quando essa 

distinção não acontece, o medo é potencializado tanto nos profissionais 

quanto nas mulheres como mostram os discursos que seguem. 
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Ela estava contando [uma colega ACS] de um caso que aconteceu 
na área dela. Ela nem fez a notificação de nada no Conselho 
Tutelar, os vizinhos que fizeram, e aí os manos foram lá e queriam 
fazer a represália e ela ficou morrendo de medo porque ela falou: 
vai sobrar pra mim, sendo que eu nem fiz essa notificação, foram 
os próprios vizinhos que denunciaram.   
 
Esse medo realmente os profissionais têm, porque tem que ter 
muito sigilo. [...] Porque se você abrir a boca você pode ter 
represálias e pesadas. Porque você não tem respaldo. Você vai 
fazer visita na área, você, o ACS está direto ali. O enfermeiro vai, 
o médico vai, e quer dizer, como que essa população, esse 
pessoal vai te receber? De repente te dá um tiro lá, te mata e você 
nem...  
 
E um ponto que a gente tocou também é essa questão das 
represálias que às vezes aparece. A vítima às vezes solicita, pede 
ajuda, só que ao mesmo tempo em que pede, ela impede, porque 
ela tem medo de represália. Então às vezes ela pede pra não 
escrever sobre isso ou mesmo não denunciar. [...] às vezes o 
agressor é um traficante ou alguém que é influente ali na 
comunidade, então gera algum temor dentro da equipe. 
 
A gente percebe a importância [da notificação], sabemos o quanto 
isso poderia melhorar o atendimento dessas mulheres, mas por 
outro lado, por essa falta de conhecimento, o medo é muito 
grande.  A gente está em uma região violenta, escutamos muitos 
casos. [...] A gente faz visita domiciliar na casa das pessoas, entra 
em lugares onde a gente não sabe onde está. Acompanhamos a 
agente comunitária, que conhece a área, que pode estar 
informando, mas a gente se sente insegura.  
 
 

A notificação de violência contra a mulher segue o caminho para a 

vigilância epidemiológica e não para a polícia. No Brasil, o fato do 

profissional de saúde realizar a notificação compulsória da violência contra a 

mulher e não requerer atuação policial pode trazer-lhe certo conforto e 

proteção, mas não o desobriga, como cidadão que convive com a violência 

em seus bairros ou comunidades, de acionar proteção policial para os casos 

suspeitos ou confirmados de violência. 

Numa experiência que ocorreu na Califórnia, em 1994, quando os 

médicos foram obrigados a comunicar à polícia todos os pacientes suspeitos 

de violência doméstica, os resultados mostraram que a denúncia obrigatória 

à polícia poderia representar uma ameaça para a segurança e o bem-estar 

das mulheres vítimas de abuso, além de poder criar entraves para a procura 

de ajuda e para diálogo com profissionais de saúde sobre a violência sofrida 

(Rodriguez et al., 1998). 
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Situação semelhante foi encontrada na Espanha. Quando a 

denúncia é realizada contra a vontade das mulheres, em muitas ocasiões 

acontece o contrário do objetivo inicial que é o de ajudá-las e protegê-las. O 

resultado é um efeito danoso que aumenta a violência sobre as mulheres e 

traz insatisfação profissional (Aretio Romero, 2007). 

Lidar com o assunto da violência dentro de um contexto violento não 

é tarefa fácil para os profissionais de saúde. Muitas vezes já são vítimas de 

atos agressivos dos usuários por situações muito menos complexas. A 

omissão torna-se, assim, um recurso de sobrevivência para a própria equipe 

de saúde. É inegável o valor dado ao fenômeno, mas também é visível o seu 

estado de impotência. Para minimizar os efeitos do despreparo em lidar com 

a violência, os profissionais procuram concentrar os esforços na promoção 

da saúde, acreditando que de forma indireta possam contribuir para a 

diminuição dos danos causados pelos conflitos familiares.  

 

(Depoimento individual) A tônica do nosso trabalho então vem a 
ser a promoção. [...]. Quando presenciei uma situação de violência 
eu fiquei paralisada, eu simplesmente não sabia o que fazer, não 
sabia como abordar aquela pessoa. Mas eu acho que está no 
nosso papel mostrar para a pessoa o que é saúde, o que é uma 
vida saudável, que talvez ela possa desejar um ambiente mais 
saudável pra ela, pra família dela, que a filha dela possa quebrar 
esse ciclo, porque depende do desejo da pessoa. [...] Ensinar para 
a mãe como cuidar daquela criança, quais são as necessidades 
dela, talvez a nossa “praia” seja mais prevenir mesmo, do que a 
violência instaurada, então ela precisa ser encaminhada e talvez a 
gente não tenha manejo pra desenvolver.  

 

O papel da promoção da saúde relatado nesse depoimento 

individual, sem dúvida, abre as portas para muitas possibilidades em saúde, 

mas o princípio da integralidade pressupõe atendimento das necessidades e 

ações de enfrentamento, não devendo utilizar a promoção da saúde como 

forma de encobrir a omissão quanto ao fenômeno da violência. A tentativa 

de encobrir ou disfarçar o problema potencializa os efeitos na vida de quem 

a sofre e aplaca a consciência de quem prefere não se envolver. 

A responsabilidade desse enfrentamento não é dos profissionais 

isoladamente, mas das instituições que deveriam respaldar as ações e 
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constituir medidas para garantir a segurança de ambos - profissionais e 

mulheres.  

 

5.4 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE PARA 

MULHERES QUE VIVENCIAM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO 

DISTRITO DO CAPÃO REDONDO. 

 

É muito importante investir no conhecimento específico dos 

problemas que geram a violência, considerando tempo, espaço, grupos 

atingidos, gravidade e representação. A violência é um fenômeno histórico e 

humano e, portanto, requer compreensão articulada com o todo. Isso se 

torna mais difícil pelo fato do setor saúde ainda ser dirigido pela 

racionalidade biomédica. Aceitar mudanças que envolvem problemas 

complexos relacionados com questões sociais e não físicas (doenças) 

impedem o envolvimento e a participação efetiva dos profissionais de saúde 

(Minayo, 2006). 

 
Não tem consistência teórica qualquer proposta positivista que 
apresente planos mirabolantes para acabar com a violência num 
toque de mágica ou de autoritarismo. Ela precisa ser entendida e 
analisada como um fenômeno de expressão e parte constitutiva 
dos processos históricos complexos, nos quais é possível intervir 
(Minayo, 2006, p. 118). 

 

Para a intervenção em saúde, os sujeitos modificam a realidade 

objetiva e ao alterá-la, transformam-se a si mesmos. Para Egry (1996, p. 94), 

a participação individual mantém íntima relação com o processo de 

consciência social. “Os homens modelam a sociedade de acordo com a sua 

consciência, porém, essa modelagem é mediada pela própria consciência. 

Nenhuma transformação social é ato de um só homem”. 

Na última sessão da oficina, os grupos foram orientados a elencar 

elementos que estariam ligados aos processos destrutivos ligados à 

violência contra a mulher no Distrito do Capão Redondo e, posteriormente, 

elaborar propostas para a intervenção. 
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De forma geral, os grupos foram coerentes quanto aos elementos 

ligados à violência, o mesmo não acontecendo com as propostas para as 

intervenções. Pensar nas pessoas e suas necessidades são tarefas 

complexas que de certa forma fazem parte de sua rotina diária, porém 

tornam-se empecilho à medida que a violência é envolvida. Para o 

profissional de saúde, é incômodo admitir a necessidade desse olhar mesmo 

entendendo que é condição para  melhorar a qualidade de vida de grupos 

vulneráveis. 

De acordo com os discursos dos grupos, a necessidade de 

capacitação profissional para o atendimento à mulher em situação de 

violência e a realização da notificação aliada à condição de definição de 

fluxos e de rede, foram os principais elementos que os grupos elegeram 

para enfrentar a violência contra a mulher no Distrito do Capão Redondo. 

Após a captação das informações (problemas) fornecidas pelo 

grupo, foi possível interpretá-las, dividindo-as em dois temas: preparo do 

profissional quanto aos temas da violência e da notificação compulsória, e a 

necessidade de constituição de uma rede estruturada para atender as 

mulheres em situação de violência. 

 

5.4.1 Preparo dos profissionais de saúde quanto aos temas da 
violência e da notificação compulsória. 

 

Já é conhecida a dificuldade dos profissionais de saúde e da mulher 

em situação de violência em encontrar soluções para o enfrentamento do 

problema. Pesquisas no âmbito do PSF mostram o despreparo e a 

impotência do profissional diante do problema associado à falta de tempo, 

de recursos, de medo, entre outros, como inibidores das iniciativas de 

solução (Schraiber 2003, D’Oliveira 2009; Oliveira, 2011). 

Para que a intervenção em saúde aconteça, as atividades dos 

profissionais devem incorporar a violência como objeto de trabalho, 

garantindo a aproximação para sua transformação. É importante definir os 
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instrumentos materiais e os saberes a serem mobilizados no cotidiano a fim 

de definir as ações profissionais, fluxos, atividades, protocolos e formas de 

interação com a equipe de trabalho, tudo com vistas ao fortalecimento das 

mulheres e à emancipação de todos os envolvidos, incluindo os profissionais 

(D’Oliveira et al, 2009).  

Essa ação deve estar articulada com a administração dos serviços a 

fim de proporcionar capacitação continuada para todos os integrantes. A 

partir disso, os registros e notificações assumem caráter rotineiro 

incorporados às ações do serviço, conferindo visibilidade ao fenômeno.    

A capacitação profissional pode utilizar práticas educativas 

emancipatórias, agregando tanto as reflexões sobre a violência, como 

também a construção de saberes voltados à determinação social do 

processo saúde-doença preconizados pelo SUS.  As instituições públicas 

desenvolveram suas práticas educativas centradas no modelo biológico do 

processo saúde-doença. Esse modelo condicionou suas ações à mudança 

do comportamento dos indivíduos tido como inadequado, mediante 

prescrição de medicamentos e condutas. Mesmo utilizando palestras como 

atividades educativas, a ideia de que a doença se deve, principalmente, à 

falta de cuidado e desleixo, deixa no usuário do serviço de saúde um 

sentimento de culpa pelo problema que apresenta. Dessa forma, as práticas 

educativas servem para manter a dominação exercida pelos serviços de 

saúde, limitando-se à transmissão de informações com caráter coercitivo, 

autoritário e prescritivo, apesar da clara intenção de melhorar a qualidade de 

vida dos usuários (Chiesa, Veríssimo 2001). 

O entendimento do processo saúde-doença baseado na concepção 

da educação emancipatória permite uma compreensão não fragmentada da 

realidade, desprendendo dos laços de dominação, possibilitando articular os 

conceitos de saúde à realidade social, indispensável na visão da 

determinação social do processo saúde-doença (Fonseca, 2005b). 

Relatando experiências com oficinas na área da saúde, Chiesa e 

Westphal (1995) elencaram as possibilidades educativas das oficinas como 

espaço que permite: a construção de processo pedagógico que resgata o 
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direito à saúde como bem inalienável, instrumentalizando os participantes 

como sujeitos sociais a interagirem com as instituições e vice-versa; a 

promoção de uma relação horizontal e dialógica entre profissionais e 

clientela permeada pela confiança; o estabelecimento de processo 

educativo, terapêutico e emancipatório no sentido de decodificar as 

informações científicas, mesmo para uma clientela de leigos, fornecendo 

elementos essenciais para melhor compreensão da situação vivenciada; a 

construção de projeto educativo dialético, discutindo o fenômeno, 

articulando-o às diversas dimensões da realidade. 

A utilização de Oficinas de Trabalho neste estudo permitiu por parte 

da pesquisadora conhecer as percepções de profissionais e usuários do 

SUS quanto à violência e a notificação de violência contra a mulher, mas 

também permitiu que o método fosse eleito pelos participantes como eficaz 

para a capacitação de profissionais e usuários quanto à compreensão do 

fenômeno da violência contra a mulher, incorporando a notificação 

compulsória como forma de enfrentamento, além de permitir uma conjunção 

entre investigação e intervenção.  

Os relatos a seguir foram expressos de forma individual no 

momento final da Oficina de Trabalho, revelando o impacto que o conteúdo 

apresentado causou nos saberes dos participantes. 

 

Essa oficina foi um divisor de águas. Vimos que a nossa região 
não tem notificação nenhuma. Eu acho que a partir de agora vão 
surgir notificações, notificações, notificações...  

 
Eu acredito que a oficina também trouxe pra gente uma mudança 
do nosso olhar e a diminuição dos pré-conceitos que a gente tem, 
como profissionais de saúde. [...] Acredito que nós vamos sair 
daqui mais abertos a novas mudanças, a um novo olhar. [...] A 
violência existe e até hoje estávamos com uma visão em outras 
atividades, em outros momentos, e agora vamos ter um olhar 
também para a violência, acho que isso é muito importante. 
 
 
Estou escalada agora na sala de Papanicolaou. Lá faço uma 
entrevista, escuto histórias e muitas vezes as mulheres chegam ali 
com histórias gritando pra você. [...] As mulheres me falavam os 
casos e eu via de outra maneira. Poxa vida, ela está aqui eu não a 
conheço, muitas era a primeira vez que me via, e falavam coisas 
tão íntimas da vida delas... Então realmente quando eu entrei aqui 
[Oficina], eu não tinha essa visão da notificação, confundia 
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também, entendeu? Achava que era uma ação conjunta com a 
polícia. Hoje eu vejo a importância da notificação. E como eu disse 
mesmo, ampliou o conhecimento. [...] Muitos de nós também 
vivemos isso na nossa pele. Mas hoje, a gente vê que é um passo 
que está sendo dado pra que haja uma mudança e é muito 
gratificante pra gente, saber que estamos fazendo parte disso. 

 

A Oficina de Trabalho, também, foi avaliada enquanto método à 

medida que incorporou ações organizadas, atendendo à finalidade proposta, 

executadas pelos próprios profissionais e usuários sobre a questão da 

violência contra a mulher e a notificação, empenhados num objetivo comum: 

conhecer e dar visibilidade ao fenômeno, além de propor ações para 

intervenção. Nos discursos individuais foi possível confirmar essa questão: 

 
Gostei do formato das oficinas. Quando a gente ouve assim, 
vamos participar de uma pesquisa, parece ser um negocio chato, 
você não sabe o que vai acontecer, mas foi um ambiente gostoso. 
Conhecemos outras pessoas, eu revi outras que já conhecia, e a 
gente foi amadurecendo o tema, foi realmente construindo junto.  
 
Acho que também foi bem interessante termos tantos 
profissionais, não só os enfermeiros, pessoal do NASF, mas 
também os agentes comunitários, os usuários, pois é uma 
perspectiva do pessoal que vive aquela realidade ali, de forma 
integral. Porque eles são da área e eles vivem ali no ambiente 
social.  
 
Acho que foi legal a participação de outras pessoas [...] não 
somente os que são funcionários da unidade, porque também na 
comunidade essas pessoas têm uma certa influência, são 
consultadas, são conselheiros das pessoas da comunidade, e às 
vezes já vão voltar com um olhar diferenciado, mais aguçado pra 
esse tipo de situação [...]. É mais uma pessoa para estar 
orientando ou direcionando, até para os conselhos de saúde, pra 
mostrar uma luz no final do túnel. 
 
Acho que foi muito feliz toda a forma como foi processada a 
informação. Precisamos de um tempo pra processar, é uma 
informação pesada, um conteúdo difícil que a gente não quer ficar 
resgatando o tempo todo. Acho que o fato de ter tido esse espaço 
separado, em dias diferentes, da forma leve como foi passada, 
feito através de dinâmicas, que discutimos em grupo, então isso 
trouxe uma reflexão de uma forma mais leve, mas sem tirar a 
profundidade do assunto.  
 

A Oficina de Trabalho garantiu a conquista e o compartilhamento 

das informações finalizadas pela tomada de decisão em prol da mudança. 

Pelo fato de ser apenas um grupo representativo, indicaram a oficina como 

método eficiente e eficaz a fim de transmitir saberes aos outros elementos 
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das ESF/UNASP e usuários, garantindo através dela a ampliação das ações 

de enfrentamento da violência contra a mulher no Distrito do Capão 

Redondo. Pode-se verificar isso nas falas individuais: 

 
Eu fico feliz e fico triste. Fico feliz porque a gente passou por isso 
aqui. Digerimos isso com calma e estamos saindo daqui com essa 
vontade de notificar, de mostrar e de encontrar esses casos. Mas 
quando chegamos na unidade, é muito diferente! A gente debate 
com profissionais que não estão nem um pouquinho a fim de fazer 
isso, porque têm as mesmas ansiedades que a gente tinha no 
primeiro dia que chegamos aqui. Hoje, estamos completamente 
mudados. Só que gostaríamos que as pessoas que estão lá 
estivessem pensando como estamos pensando hoje. Então, se 
todos pudessem passar por essa sensibilização, por esse 
processo que foi lento, que foi gradual, mas que todo mundo aqui 
passou, seria muito bom.  
 
Colocamos muitas vezes no grupo a necessidade de capacitação 
e sensibilização do profissional. [...] Então acho que precisa ser 
pensado o quanto antes, pra não perdermos esse impulso e 
aproveitar talvez até o método que foi bastante feliz, porque nós 
não nos sentimos pressionados. [...] a abordagem foi tão leve, foi 
tão bem pensada, que eu acho que vale a pena reproduzir. 

 

5.4.2 A construção de uma rede estruturada para o enfrentamento da 

violência contra a mulher no Distrito do Capão Redondo 

 

A outra proposta de enfrentamento elencada pelo grupo diz respeito 

ao atendimento das mulheres a partir da identificação da violência. O grupo 

entende que a notificação e o posterior monitoramento dos casos são um 

desafio contínuo, não devendo ser visto de forma isolada, desconectado dos 

serviços e das intervenções. Para ser resolutivo, o atendimento deve ser 

continuado. 

 
 
Nós colocamos que ela [notificação] é importante, mas não é tudo. 
É necessária uma rede organizada e estruturada para suprir as 
necessidades pra acompanhar os casos de violência. Então, 
somente acionar o conselho, notificar a violência, não resolve, é 
preciso transformar a realidade dessa pessoa, dessa comunidade, 
então precisa de uma rede estruturada para isso. 
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Transformar a realidade e estruturar rede de serviços são atividades 

complexas que exigem envolvimento político e social das comunidades. A 

sociedade de alguma forma tem procurado superar a ineficiência do poder 

político, construindo caminhos alternativos para soluções de problemas 

sociais, de saúde, de educação, de moradia, de transporte, de segurança, 

enfim, intervindo e fazendo valer seus direitos de cidadãos. É certo que 

quanto maior a dificuldade de sobrevivência e menor a renda per capita, 

menor a possibilidade de mobilização em torno de interesses comuns 

(Andrade, Vaitsman, 2002).  

Segundo os mesmos autores, aliado a isso, está a trajetória cultural 

e política brasileira que tem lançado desconfiança contínua nas instituições 

públicas, impedindo, inclusive, a participação desinteressada de seus 

cidadãos. Essa situação poderia ser revertida mediante ações e formas de 

organização capazes de estimular a confiança social e a consciência cívica. 

O estudo de redes e sua aplicação, principalmente na área da 

saúde, pressupõem o entendimento conceitual de rede, sistemas e tramas. 

Segundo D’Oliveira e Schraiber (2006 p. 9) “rede é horizontal, 

monta tramas diversas a partir das necessidades dos casos e do 

conhecimento de seus agentes, não tem comando único nem porta de 

entrada e fluxos sistematizados.” Tanto é assim, que cada serviço pode 

participar de outras redes simultaneamente. Quanto ao sistema, ele 

pressupõe institucionalização, hierarquização, comando único em cada nível 

e seus fluxos são pré-estabelecidos, rígidos e unidirecionais; esse modelo é 

utilizado pelo SUS. Trama seria um “aglomerado justaposto de serviços 

voltados ao mesmo problema, que podem até possuir ações articuladas, 

mas sem consciência de suas conexões e sem construção de projeto 

assistencial comum construído pelo diálogo”. 

A construção de uma rede eficaz se faz através da 

institucionalização de uma política capaz de integrar ações na área de 

segurança, saúde, habitação, trabalho e renda. O estabelecimento de uma 

rede de apoio às usuárias prevê o atendimento dentro das políticas já 

implantadas pelo governo nas diversas áreas, garantindo a integração dos 
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serviços a fim de promover o resgate da cidadania, da autonomia e da 

reestruturação de seu cotidiano (Godinho, 2004). 

Nas falas do grupo, reiteradas vezes, foi mencionado como uma das 

estratégias de solução para os problemas da violência contra a mulher no 

Capão Redondo, a criação de um centro especializado formado por casas 

de apoio à mulher, delegacia da mulher, como elementos de uma rede de 

apoio. 

Quando se fala em rede estruturada e hierarquizada mais utilizada 

em saúde, pressupõe-se organização formal de serviços de apoio. Há 

serviços estruturados no município e na região, mas os profissionais, ainda, 

carecem de conhecimento desses equipamentos e de seus fluxos. Esse 

desconhecimento, segundo eles, são elementos promotores de insegurança. 

Embora a rede intersetorial seja fato, muitos obstáculos, ainda, 

permeiam seu percurso. Na área da saúde, os serviços são organizados na 

forma de um sistema hierarquizado, contemplando os níveis primário, 

secundário e terciário, dispostos de uma forma bidirecional sendo a porta de 

entrada a atenção primária. Quando se trata de violência, o modelo mais 

aceito é aquele que propõe a porta de entrada em qualquer ponto do 

sistema, entrelaçando ações em que não há hierarquia, mas uma colocação 

horizontal das relações entre si (D’Oliveira et al, 2009). 

Esse instrumento foi citado pelo grupo como fundamental a fim de 

entrelaçar interesses comuns para solução de problemas comuns. 

 
Uma das coisas que a gente acredita que pode melhorar é a 
Intersetorialidade: fortalecer os laços das equipes de saúde com a 
educação, assistência social, justiça, a polícia com todos os outros 
envolvidos na questão da violência contra a mulher.  

 

Trabalhar para melhorar as condições de vida das mulheres em 

situação de violência requer envolvimento intersetorial e interdisciplinar. 

Kiss, Schraiber e D’Oliveira (2007, p. 486) consideram rede intersetorial  uma 

“articulação objetiva das ações interinstitucionais e a interação entre seus 

agentes, além da presença de canais definidos de comunicação entre os 

serviços”.  
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O trabalho em rede pode ser representado por instituições diversas 

como ONGs, Delegacias, Fóruns, serviços hospitalares, atenção 

psicossocial e muitos outros. Apresenta grandes desafios, a começar pelas 

diferentes definições para violência doméstica e intrafamiliar. Se cada 

serviço olhar o mesmo fenômeno sob um determinado recorte como doença, 

crime, miséria, abusos de álcool e drogas entre outros, e a cada um 

demandar ações específicas, há de se requerer uma reintegração com o 

todo, através do conjunto de profissionais alinhados a um projeto 

assistencial comum (D’Oliveira et al, 2009). 

Para essas autoras, outra fragilidade da rede encontra-se na 

dificuldade de dimensionamento dos serviços e na instabilidade de 

funcionamento, muitas vezes relacionada à transformação de políticas 

públicas a cada mudança de governo. Por outro lado, abrem-se serviços 

sem o devido dimensionamento e estudo de prevalência, perfil da clientela, 

entre outros.  

A rede deve, primeiramente, definir os fluxos internos à saúde e, 

posteriormente, a articulação com a rede intersetorial. 

O grupo participante desta pesquisa mencionou que na última 

quinta-feira de cada mês acontece na Subprefeitura do Campo Limpo a 

reunião do grupo para comunicação e articulação da rede de serviços do 

território do Campo Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade. Agrega 

membros da assistência social, do Conselho Tutelar, da educação e da 

saúde que reúnem-se no Encontro da Rede Intersetorial do Campo Limpo. 

Esse espaço de interação permite troca de informações entre os setores e 

compartilhamento através de estudo de casos. Esse encontro foi relatado 

pelo grupo como uma das possibilidades para se iniciar o trabalho em rede 

também no enfrentamento da violência. 

Em 2012, a Prefeitura de São Paulo através do Guia da cidadania, 

uma rede de defesa de direitos da mulher, feito em parceria com o 

Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, 

elaborou uma lista com 59 instituições prestadoras de serviços, tais como, 

assistência policial, assistência jurídica, assistência psicossocial, orientações 
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gerais, assistência à saúde e abrigos ou moradia. Atualmente, várias 

instituições chegam a prestar três tipos de serviços assistenciais, ou seja, 59 

instituições oferecem 100 (cem) tipos de serviços. São equipamentos de 

saúde estruturados, mas necessitam de implementação de fluxos (São 

Paulo, 2012c). 

O Município de São Paulo, atualmente, mantém todos os hospitais e 

prontos-socorros da rede preparados para o primeiro atendimento à mulher 

que sofreu violência física ou sexual e o encaminhamento para um dos oito 

hospitais que estão em condições de efetuarem o acompanhamento 

completo inclusive com a interrupção da gestação nos casos de estupro, se 

assim desejar.  

Esse fluxo, que é feito de modo intra e intersetorial, está bem 

definido pela Norma do Ministério da Saúde para Prevenção e Tratamento 

dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e 

Adolescentes, cumprindo um dos principais eixos da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher. Além de normatizar os procedimentos, 

ele busca afinar conhecimentos com marcos políticos nacionais e 

internacionais e com as estratégias adotadas no país para o enfrentamento 

da violência (Brasil, 2012b). 

Na região de abrangência da Subprefeitura do Campo Limpo, 

poucos equipamentos para o atendimento à mulher em situação de violência 

podem ser identificados, se considerar uma população de aproximadamente 

600.000 habitantes. No Distrito do Capão Redondo, a maioria encontra-se 

em áreas circunvizinhas.  Os principais equipamentos são: 

 Hospital Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, mais conhecido 

como Hospital do Campo Limpo. 

 SAE – Serviço de Assistência Especializada – DST/AIDS Jardim 

Mitsutani.  

 CAJ – Centro de Atendimento Jurídico Campo Limpo/Núcleo de 

Pratica Jurídica/UNIBAN.  

 Casa Sofia. (Casa abrigo) Organização não governamental 

pertencente à Sociedade Santos Mártires.  
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 CCM-AS – Centro de Cidadania da Mulher de Santo Amaro.  

 CREAS Capão Redondo. Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social do Capão Redondo. 

 CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Capão 

Redondo.  

 6ª DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A 

delegacia está localizada no bairro Campo Grande, distante do 

Distrito do Capão Redondo. 

 CIC Sul e Feitiço da Vila – Centro de Integração da Cidadania, 

programa da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.  

 Policlínica UNASP – atendimento psicológico individual para 

crianças, adultos, idosos, famílias e casais. 

Esses equipamentos funcionam de forma organizada mais 

caracterizada como trama e ainda necessitam de ações políticas e sociais 

para constituírem-se numa rede. 

Mesmo assim, os profissionais de saúde do Distrito do Capão 

Redondo, incluindo os usuários, ainda não reconhecem todos esses 

equipamentos e suas vocações específicas. A efetividade dos serviços só 

será avaliada quando forem utilizados, recomendando ampliação de serviços 

ou de instituições de acordo com as necessidades sentidas. 

Concluindo esta discussão, a declaração de uma das participantes 

do grupo confirma a veracidade do tema da violência contra a mulher e a 

importância da notificação, como também demonstra a incorporação do novo 

olhar, requisito para a realização das transformações sociais. Nesse relato, 

pode-se destacar algumas considerações importantes sobre o tema: o 

exercício de poder do homem sobre a mulher, a falta de autonomia da 

mulher, a naturalização da situação de violência, o pré-conceito entre os 

pares e a resposta de confiança da mulher diante de um grupo de pessoas 

dispostas a buscar conhecimento e oferecer apoio. 
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Estou meio velha, 33 anos, e vivi a violência dentro de casa há 
dez anos. Pra mim foi muito importante ver as pessoas se 
comoverem muito com isso. Apesar de nunca ter falado, eu sofri 
muito, por isso eu ficava muito calada [durante a oficina]. Ninguém 
sabia disso, mas é muito bom saber que tem pessoas querendo 
fazer alguma coisa pelas mulheres. [Voz embargada de choro] Eu 
não ligo de expor minha vida, então pra mim foi importante. Acho 
que a notificação é fundamental. Porque tipo assim: é uma 
doença, se eu não falar para médico ele não vai poder me curar. 
Se a sociedade não souber disso, ninguém vai resolver. Então a 
notificação vai levantar muito esse assunto. Acho que vai fazer as 
pessoas acordarem mais pra isso. [...] Meu marido era traficante. 
Eu não tinha opção, eu não tinha como pedir socorro, ninguém 
poderia me ajudar. Se eu falasse, ia morrer. Via as pessoas 
morrerem na minha frente. A vizinhança falava: você gosta de 
apanhar, porque você vai para o forró ele te bate e você fica com 
ele de novo. Mas eu achava que isso era normal. Ele vai me bater 
mesmo, eu vou mesmo e vou apanhar. E era aquela coisa que 
não tinha como fugir. Mas hoje em dia eu penso: gente, eu tenho 
vizinhas que apanham e que não falam!  Tudo aquilo que falou 
aqui é tudo real. Eu moro na periferia. É coisa real. E eu acho que 
se a notificação for feita mesmo, vai ficar subindo esses dados [de 
violência]. Acredito que vai dar certo esse negócio [notificação] 
está muito legal e vai dar certo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conforme traçado nos objetivos, este estudo analisou a percepção 

dos profissionais de saúde e usuários do SUS sobre a violência contra a 

mulher sob a perspectiva de gênero e a compreensão da notificação 

compulsória de violência contra a mulher como uma das ações de 

enfrentamento desse problema.  

A maioria dos participantes formada por profissionais graduados do 

sexo feminino com idade entre 25 a 40 anos, casados, sem filhos e com 

escolaridade acima de 16 anos de estudo, contrasta com a menor 

escolaridade (1 a 4 anos de estudo) para 18% dos ACS e 25% dos usuários 

com faixa etária predominante entre 41 a 60 anos, representando 64% e 

63%, respectivamente. Essa diferença poderia gerar desigualdades ou 

constrangimentos, mas o caráter agregador da opção feita na coleta dos 

dados da pesquisa através de Oficina de Trabalho considerou as realidades 

vivenciadas pelos profissionais e usuários quanto ao conhecimento da 

violência, as ações de enfrentamento incluindo a notificação e as propostas 

de intervenção, levando em conta a realidade de cada segmento. 

O grupo, de uma maneira geral, apresentou uma visão 

conservadora da construção da masculinidade e feminilidade, evidente pela 

confirmação de papéis idealizados para o homem e para a mulher, 

revelando estereótipos construídos pelo senso comum como homem-

provedor e mulher-cuidadora. Esse aspecto denota a expectativa que existe 

quanto ao papel do homem na sociedade e na família, compreendendo a 

função da mulher como coadjuvante nas relações sociais e na construção da 

sociedade.  

Foram atribuídas qualidades a homens e mulheres num plano 

idealizado, fora da realidade, incluindo relações sociais de gênero utópicas, 

dificultando a compreensão da construção social e histórica das identidades 

feminina e masculina, sob a perspectiva de gênero. A compreensão dessa 

relação é condição básica para a superação das desigualdades de gênero. 
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Durante a análise, constatou-se que o grupo acredita que a mulher 

esteja não só conquistando o espaço público, mas também a ascendência 

social dentro dele. A fim de assumir os dois espaços e garantir a estabilidade 

familiar, assume uma postura idealizada de crença na supermulher. Para 

ela, o espaço público conquistado não eliminou a responsabilidade pelo 

cuidado da família e pelas atividades domésticas, consideradas como 

próprias da mulher. A possibilidade de conquistar o espaço público é vista 

como elemento de engrandecimento profissional, pessoal e de autonomia 

financeira, mas não em detrimento de uma vida privada sem sentido. 

Conferem-se à mulher a beleza da maternidade e o privilégio de manter a 

família unida. Isso revela não somente sobrecarga de responsabilidades, 

mas atributos valorizados pelo ser mulher. 

Essa forma de pensar pode conferir a naturalização da jornada 

dupla ou mesmo tripla que é imposta à mulher, dificultando, inclusive, a 

negociação com o companheiro e o restante da família sobre a divisão do 

trabalho doméstico. 

Os depoimentos constataram que ao idealizarem os atributos da 

mulher e suprimirem suas fragilidades, incorreram no não reconhecimento 

do desgaste, a despeito de esse reconhecimento constituir um aspecto 

importante para o estabelecimento de condutas a fim de superar problemas, 

inclusive aqueles relativos ao processo saúde-doença.  A proteção da 

mulher foi ancorada na figura masculina, atribuindo ao homem o papel de 

protetor, amigo, companheiro, ombro forte para encontrar repouso, conforto, 

parceria, referência e apoio. A vulnerabilidade da mulher é notória quando se 

percebe que o atendimento de suas necessidades está atrelado à figura 

masculina que, segundo a posição do grupo, também está aquém dos 

propósitos estabelecidos socialmente. 

Quanto à violência de gênero, o grupo reconheceu esse fenômeno 

como violação dos direitos humanos e a interface que possui com a saúde. 

As dificuldades de enfrentamento encontram-se no fato de os profissionais 

de saúde não terem o devido preparo para o reconhecimento e atendimento 

às mulheres em situação de violência e, em consequência disso, priorizarem 
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ações de promoção à saúde com outro foco. Associado a isso, está o 

desconhecimento dos caminhos utilizados para o enfrentamento do 

problema.  

Foram identificadas algumas formas de violência mesmo não 

havendo clareza quanto à definição de cada tipo. Articulou-se a violência a 

outros fenômenos como o uso problemático de álcool e drogas psicoativas, 

muito prevalentes na região. 

Quanto à notificação compulsória da violência, constatou-se que o 

grupo reconhece a inexistência dessa ação no serviço, embora seja 

confirmada sua importância para conferir visibilidade dos casos de violência 

e para elaboração de políticas públicas. No entanto, não foram identificadas 

a notificação e a denúncia (Boletim de Ocorrência) como instrumentos 

distintos. O desconhecimento de todo o processo que envolve a notificação 

de violência cria confronto, desconforto e medo tanto nos profissionais 

quanto nos usuários. Associado a isso, está o fato das ESF/UNSP estarem 

localizadas dentro das comunidades onde os serviços são oferecidos e 

também pelo acesso dos profissionais às famílias dentro de suas 

residências, como prevê a ESF, propiciando uma aproximação e vínculo que 

no caso, constituem elementos reforçadores do medo pelo agressor no caso 

de denúncia. Como consequência, ocorre a inibição de ações para o 

enfrentamento e a adoção de condutas protetivas aos profissionais. Dessa 

forma, profissionais e usuários convivem em uma parceria deletéria quanto à 

situação de violência contra a mulher – o profissional não pergunta e a 

mulher não relata. 

Outro aspecto apontado pelo grupo diz respeito à dificuldade em 

conciliar a prática do trabalho com metas a cumprir, priorizado pelas ações 

curativas, com aquelas que necessitam de uma abordagem mais profunda e 

sensível, requerendo tempo e empatia do profissional para o atendimento às 

necessidades dos usuários. Ao estabelecer essa conciliação, desfaz-se o 

efeito paralisante provocado pela visão hegemônica biologicista do processo 

saúde-doença. 
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Pelas falas, evidenciou-se a preocupação quanto à subnotificação 

da violência contra a mulher na região, desencadeando propostas de 

intervenção. Esse aspecto atendeu ao último objetivo proposto para este 

estudo. 

As propostas de intervenção elencadas incluem a capacitação dos 

profissionais de saúde para o atendimento à mulher em situação de violência 

e a realização da notificação, associada à definição de fluxos e a construção 

de uma rede de atenção. Foi sugerida a utilização do modelo de Oficina de 

Trabalho para promover a capacitação e a integração de todos os 

profissionais de saúde da região UBS/ESF do Capão Redondo em torno de 

um objetivo comum – enfrentar a violência contra a mulher na região. 

Considerou-se a participação no Fórum Intersetorial, que acontece a cada 

mês, como forma de serem iniciadas ações para a organização da referida 

rede.  

Quando se fala em rede estruturada e hierarquizada mais utilizada 

em saúde, pressupõe-se a organização formal de serviços de apoio. Há 

serviços estruturados no município e na região, mas o grupo desconhece a 

maioria desses equipamentos e de seus fluxos. É certo que essa rede prevê 

o atendimento à mulher dentro das políticas públicas estabelecidas, mas o 

sistema de saúde municipal, caracterizado pela ESF, requer envolvimento 

da comunidade e do setor saúde como facilitadores da cidadania e da 

reestruturação de seus cotidianos. 

Para o grupo, a Oficina de Trabalho realizada a fim de coletar dados 

e, simultaneamente, para intervenção chamando-lhe a atenção para a 

questão da notificação compulsória, foi um divisor de águas no conjunto do 

conhecimento do tema pelos profissionais e usuários. Essa ação, 

proporcionou um novo olhar sobre a realidade, como resultado de uma 

construção coletiva e progressiva de saberes que culminaram com a 

possibilidade de mudanças de comportamento. Fica evidente que a Oficina 

de Trabalho estimulou a construção conjunta do conhecimento e permitiu 

uma ação transformadora da realidade, constituindo uma alternativa viável e 
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prazerosa a fim de capacitar o profissional para o enfrentamento da violência 

contra a mulher. 

O método foi capaz de extrair informações e vivências de forma 

participativa, reflexiva e emancipatória, permitindo o envolvimento dos 

participantes não como meros depósitos de dados, mas como integrantes 

ativos, construindo itinerários, considerando o cotidiano e o contexto, dando 

respostas criativas às suas necessidades, tornando a aprendizagem mais 

que a aquisição de uma informação. Por fim, capacitou-os a interagirem com 

a realidade, tendo vistas a transformá-la. 

Ficou evidente a disposição de todos os participantes da Oficina de 

Trabalho quanto ao propósito de vencer a inércia e alienação a fim de 

romper o silêncio, comprometendo-se como profissionais e cidadãos para 

garantir melhor qualidade de vida à população. 
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APÊNDICE 1  
 

CONVITE 
 

 

Eu, Vânia Denise Carnassale, enfermeira, mestranda do Programa 

de Pós-Graduação de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), sob a orientação da 

Profa. Dra. Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca, com o objetivo de colher 

dados para desenvolver pesquisa sobre Notificação de violência contra a 

mulher: conhecer para intervir na realidade, solicito sua participação 

através de um método de pesquisa muito dinâmico e participativo que é a 

Oficina de Trabalho.  

Os objetivos são: 

a. Conhecer e analisar à luz da categoria de gênero, a percepção 

dos profissionais dos diferentes níveis da organização do sistema 

de saúde e dos usuários do SUS, sobre a violência de gênero. 

b. Verificar e analisar como profissionais e usuários compreendem e 

valorizam a notificação compulsória de violência contra a mulher 

no conjunto das ações de enfrentamento. 

c. Elencar subsídios para elaboração do projeto conjunto de 

intervenção na realidade objetiva para enfrentamento do fenômeno 

da violência contra a mulher no Distrito do Capão Redondo. 

As Oficinas de Trabalho promovem uma interação entre os 

participantes, ou seja, você não estará sozinho (a) nesta pesquisa. A Oficina 

ocorrerá em três momentos, com agendamento prévio. Este tipo de pesquisa 

necessita utilizar o recurso da gravação.  

Antes da realização da Oficina, você receberá o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em que declara aceitar participar 

da Oficina de Trabalho. 

 
Identificação para contato: 
Nome: Vânia Denise Carnassale 
Fone: 5821-3091 
E-mail: vania.carnassale@usp.br 
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APÊNDICE 2  
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(RESOLUÇÃO 196/96 – CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 
 

Eu, Vânia Denise Carnassale, enfermeira, mestranda do Programa de Pós-

Graduação de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo (EEUSP), orientada pela Profa. Dra. Rosa 
Maria Godoy Serpa da Fonseca, estou desenvolvendo a pesquisa 
“Notificação de violência contra a mulher: conhecer para intervir na 
realidade”. A sua colaboração será de fundamental importância para a 
realização deste trabalho, motivo pelo qual solicito sua participação. Seu 
consentimento para participar deve considerar as seguintes informações: 
 
1. A pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer a violência contra a 

mulher no Distrito do Capão Redondo, uma vez que é subnotificada em 
toda a região, entendendo ser o recurso da Notificação Compulsória 
indispensável para implantação de políticas públicas a fim de transformar 
a realidade. 
 
 

2. Os objetivos propostos são:  
a. Conhecer e analisar à luz da categoria de gênero, a percepção dos 

profissionais dos diferentes níveis da organização do sistema de 
saúde e dos usuários do SUS, sobre a violência de gênero. 

b. Verificar e analisar como profissionais e usuários compreendem e 
valorizam a notificação compulsória de violência contra a mulher no 
conjunto das ações de enfrentamento. 

c. Elencar subsídios para elaboração do projeto conjunto de intervenção 
na realidade objetiva para enfrentamento do fenômeno da violência 
contra a mulher no Distrito do Capão Redondo. 

 
 
3. A coleta de dados será realizada através de oficinas de trabalho. 
 
4. As Oficinas serão gravadas e após a transcrição do conteúdo, será 

permitido ouvi-lo, bem como ter acesso à transcrição, ao conteúdo da 
pesquisa, assim como aos resultados obtidos, se assim o desejar.  

 
 

5. Sua participação é voluntária, tendo a liberdade de desistir a qualquer 
momento da pesquisa, mesmo após a coleta de dados, sem risco de 
penalização.  

 
 
6. Por ocasião da divulgação dos resultados, será garantido seu anonimato 

e guardado o sigilo absoluto de dados confidenciais. 
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7. Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa ou sinta necessidade de 
contatar o pesquisador, poderá fazê-lo pelo telefone (11) 5821-3091 ou 
pelo correio eletrônico por meio do endereço: vania.carnassale@usp.br. 
Se desejar, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética da Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo pelo correio eletrônico: 
edipesc@usp.br. 

 
 

8. Este documento será preenchido em duas vias, uma delas será entregue 
a você e a outra ficará arquivada pelo pesquisador. 

 
 
Ciente do conteúdo integral deste termo concorda em participar do estudo. 
 
 
 

 
______________________________________ 

Assinatura do (a) participante 
 

 

______________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
 
 
 
 

São Paulo, _____ de ____________________ de 20__. 
 

 
 
 
 
 

mailto:vania.carnassale@usp.br
mailto:edipesc@usp.br
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APÊNDICE 3 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 
 
 

 
Dados de identificação 

 
 
1. Nome: 

_________________________________________________________ 

2. Sexo (    )F     (    )M             Idade ______________________________ 
 
3. Estado civil:  

(   ) Casado    (    )Solteiro   (    )Viúvo    (    )Divorciado    (    )Desquitado  

 
4.  Número de filhos:  (     )sim     (     )não     Quantos? ________________ 
 
6. Formação Acadêmica (para os profissionais graduados):  

Título_____________________________________________________ 

Ano de conclusão: __________________________________________ 

Pós-graduação:  

(   )Especialização      (   ) Mestrado          (   ) Doutorado        (     )Outros 

 
7.  Vínculo profissional (para todos os profissionais): 

 Formação profissional _______________________________________ 

      Função atual:  _____________________________________________ 

      Tempo de trabalho na instituição:_______________________________ 

      Outro vínculo empregatício:  (    )sim       (     )não 

 

8. Escolaridade/procedência (para os usuários): 

Anos de estudo (_____________) 

Tempo de residência no domicílio atual (_____________) 

PSF vinculado (_________________________________________) 
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ANEXO 1 
 

 
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA ESCOLA DE 
ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 
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ANEXO 2 
 

APROVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE. SECRETARIA 
 MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO – VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 
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ANEXO 3 
 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - SINAN 

 
FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS 
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Frente 
 

 

 



Anexos 

 

145 

Verso 
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ANEXO 4 
 

VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES EM SERVIÇOS 
SENTINELAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – VIVA 
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ANEXO 5 
 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E 
ACIDENTES – SIVVA 

 

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS 
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Frente 
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Verso 
 

 


